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۹۹ 
 ردلوعتسم یک هرات را رع )الا 53 قم

 ۳ « یداو و ۳ هر
 ۱ ردہفن تادا )ل( یدک "16 ey تا كن هعطق یخ زر کس یرکب ی رد ۲

 ت كن هعطق ندردقرقویددا صوم مین ف ١

 ردرلع اش ی د هدرا اشن ار در رع م ا یهو یهقاو باطم × یدک

 ٭ نگ را ماعا م دد هقح بودنارکشنارازف ٭

 ةمدةملا دعاوقق قم سام یل -ءر دراز د عج هرزوا سامق فال (ناراز ه) | |

 (ماعاورڪڪ 4( یدک هدنعار تس كن هعطق یز و قطز ووا ود لر ہ~(را ره)

 هل او او کلی راتلاهزمهییصا (شیرات) ردراعب اشد هد ]اشنا ردرا رع
 ردم رعْن لس اب لمعفت لساتردض رو

 * یداو اماق یهو هفحاسزو هتل ادم + ۱

 نسحررحم ظاب هد ول یدک دناواتس كن هعطق یکی او دولق قاب ۱ (ابن)

 زو هغد دع ( كل همانخ) ے2 رات لصاحهرد لا یدروس ماتنحا

 مو نادرا ەس یار و دا لس یامخ لحرش وو ید ناسةط ,

 ماعهعلوا هب و ردهدنرمهعلاو روطلانب لش امو یسداس

 رایج ملایر هتسزوقو نی سرش هاب | هک

 روه داا یدم هبا هفتم مامقلا مولا ماب الا نیا منه

 ةداعسل اوزعلابماوعالاو باحال ماتنخ ایا ماال او

 نوعصداسع هر ىلا برب : رناخسمارک الاو

 نلسر ۱ ۱ ىلع مالیسو

 نر هت داؤ

 نلاعلا

 لس دنفا ناخ ندر هم یاناععماج یه رد هيب دعاوقو هی ول هبئسیباف د

 رواد عفانلا كل ها نوهب عف اذل از فک رش یکی دانا فیل تهی رزوا یهو فک

 اشابدعسواتماشت ول دلو در صم سور یالاو لاو رورپنس اجشود شورت یککراعم
 قران ەد تدوح یلحع هدنرل هیلعه اوفراعمه الر رار مح نهد فا

 یلریمزا هدب رص م ماع عبط لبس هنازیج ان جت كنب رک ابیجو نتسیوآ 2

 س۶ رو ڪو ءال .وږشاو لنو عبط هنسمد ك دنفانماواتعفر "

 رد داوا لمت د>ةدشوهدنوخاواننس ها ید هام یس هنسرب

E 

 زوج ب



۹۸ 

 داوام اط نس> سو ےک موظنم یھز ٭

 ۳ دکهدنا وا تد كن هعطق ی زکسیرکب ود لز وک هن (یهز)

 // را لصت مه سرب بوشالوا (هتسسو» ) رد رع لوعفم مما

 ۰ ۰ کوب اب ( ماظت )فور عم( نح )یدک دنس اب اب تر كر هعطق

 5 ۷ ی دارا ماني ضب رش مان تام طع اررو# لوا يج كمافت دواب

 دک هدنس داس ند كب هس طق یشدردقرقو د نالوا یناشو ترهش (مان)
 | هلسغلوا نودعم هلکن ا هد هحاس دو روک دم هد هحاس د ی سا لمطظع اردو ی۶د

 ردقو تر نحو تشحردقاوا هدهموفنم و هسخ و یداواراعشتر مهموطمو

 یدرو- ها ور ا دلار امس او هسفللا تھ هناک كركه سود
ea I8I = 

 ۳ ردمزسلرب ندراه ناتسلمنس م درو نک #

 یتدب ینرق لر هجاس داس . هکنوحر دع د لګ لمتسردناکم مس (ناسس 8 ذس )

 كن هعطق ین دي نوا ودتفرعم(رذه) ردناکممساَتادا (ناتس)یدک هد نح رش ۳

 یدکهدناوا ت ك هعطق شل نوا وب د ق اربد (ر) یدک هدنرخا تس

 3 9 لو هعطق ین رب قرق ود لشي (زبس)

 * یداوا ماناقرف بارم یک لیتسو لک
 1 هیات آیس دق (لینس) یدک هدنح رش ناونع كد هعبار دعطق یاس (لک)

 ی۶د س ار باا 3 (فرد) یدک هدنسبماش تاب كن هعطقیفقرقود دف

 رد E قلطمهدم اقهوب نکرد هنس هطرو اك اب

 ۱ قیسساک (هتکن) اضبا رد رع قوام ىع (مانآ)ردعیاش یلامعتسایخدهدرلاشذا

 مرد هتف ی دروس میت دارا هداز لمنسر رک ےظاب هدشب ویندباوسلا ی

 ردلمعتسم ی دهدرل اشناردرلد رع+ ماتخو قحو فطاو ۱

۱ 
۱ 

 < مرام پت دتو مہک رق
 (راعفا) ر دعباشیلامعتسا یخدهدرلاش ار دس رع نهدو بلق ی٤ ( هحشرف)

 ۱۳ ی وَ

 Ad هعطق یش دب ار شم
 ۱ 8 هنا E 1 یدک

 3 1 درگ ةطن لا تاودالاف قحساکیداوا هدا ز ندهو کم يلتف اضا همانخ

 .IR دوصة ہر د هلو اره طم هربخ یاعدهقدنوقو | *

 ۱ 5 اعد



e EET EEE 
 ٠ كعد فك اعدمدتباعادومه» »

  1سکر رود + حفک الصارناتسه هک یی وصم هحامز احالص(تبب)

 مد ااعدقعب ر دک د مدد وساعد یسکر تیاذعه» فک اعدارتم

 كن هعطق یئزوقطیرکب ولد مدل ود ( فک ) فورعماعد هکنوح هن

 × احر اود یدنسلوا هکو# یدک ہد | ا

 ید سلوا هلا همسر ءایهو یرسک كذاك یی مت كن هدو دم هدح و مءاب )9( 1 ِ
e ۳ظقاح هحاوخ ردشغلوا راصتخا هاف ذح كلاد ندتظنا کدو  

 اه-نانسلاحرا | ونشب یو کو هتسداکت خرزا تسرفش هارمهاصاب ا (تبا)

 ٭ ادق ناح شادو رک هماح ورکناج #

 ناح هک نوح دک د نهر باوا ن هرناح یسک رت یاتعم * ورک هءاحوورک

 تا ودا (هماج) یدک هدنشا ات تن عا جم در د قرقو د نهر(و رک) یدک ۳
 یدک هدناوا تب لر هعطق یزوقط قرقودد || |

 ۳۹ مام هنسار هساو ادم آرم هک در

 و یروصقیفا هنس انعم یدآوا مام هنسنرب لو ارد هبانعم یک | (دمآرس)

 هتشک هکناآره (تم) یناعلاوا شب وش هج وربه انعم یکارارید هن اهلوا
 هو % یکرترعاش % دشدمآرسور تاودب کننا دین #اسن د تا دیدمآرمس

 یانعم * رددع تاد ره و که ماماهحتسنوا ۾ زددمآرسیسکرد د ساتسا

 تە ك هسعاطق ین دییمرکب » وند شاب(رمم) نوو دک د یدک هشام یسسکرت

 یدک ه دنلوا تدب كن «هطق یزو قط یرکب ود یداک (دمآ ) یدک هدنلوا ۱

 ٭ مال سل او ید هد یهو دف ۹

 مالنا کسم یس هموطنم ها صل نسح ه دما مو رر ےظان مالک لص
 ی داوا مالنا یکم هفک لب د هل راتون# ٥4 هر د هلند ی دلما

 ندنتآ (نوسفانسلا سفاتتلف لا د قو كل ساسم همانح) ی ا ۱ 7

 (هنک) هرد هلند لکد یلاخ ندماتتخا فطاو صال نسح لاخر یداباسابتقا |
 لورد هفت ماتخ غم رات ماست ید یل ج (ك ملا عماتخ )هلی رعت مال ا

 انن انیدرولوا كىملا ەماتخ نی ید نزد

o 

a 
< 

 | ناحالدتسا لشم ٭ وند نمرا نک بان ی نهر نو ناج (تس) ی-وط

a 
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 E وشم همزول کب : دوع#

 3 1۱ هاوار د ضاس یسم (وم) نوجا

 زین یرقویددھع(ناعب) ہک .دوحرد .دمکرن فصو (نکت نام )

eyل لعاف مادوخ اب مضاح ره ندنلفا نتسکش (نکش)  " 

 4 یدک هدنشااب تا نقی لا گران کت

 7 رور دب خر #۷
9 ۳۹ 

 | ثیدح » دنناوخناربن-تردحوحنارونضم (تس) یولفدنسحریم 9
 ۱ 3 ردگود كمر دنو د دغاکی ناسک رت یاذعم 8.د رکی قرودتفاردوح وا

  اناردا (تب) لمآبلاطرد هنسانهمدغاک لو ردهبانعم کیا (قرو)هکن لوح

 كحاعا رد ا × تس :هلاس رددوب هلاس رد هک وذ#» دسربم هنهک یم هک #

 ردصم هنس انعم ف كن هبسزاف فاك (ندنادرک)رلریدهنعارپ

 یدک دنس یز کس كن هعطق یخ دی یمزال لء او ما میکس ر ددعتم

 « ندناشفا نيسم هردال وا#

 دلرورکنتسا یناشفا + E د ےک هک د اض غ (تدب)یشحو و د

 یسسکر یانعمراربد ك مک تن او قمو لا هدمکرتهدنماقم كنو × دنک نآ

 یدکهدنس ینکیا كن هعطقیش دبقرف عود د كي( نتا )کن وحر دک يد قجاصكی
 1 یدکهدنرشاع ت كن هعطق نکی ایر دود یحاص (ندناشفا)

 + اه ناحو نم ناح یبعم *

 ردا عارمصمیربسهتردرمسفم عا رص موہشا

 ۱ »اغا د ل هلوا غاص هلک رسب

hr AG aاتم دیاراهس ز دک کا ی  

 ضه وردس هاو وند تر ابعندتبح دا اهدهمانف نت ۳ اهناجو نمناج

 یسک ر یانعمردکعد نوعهحزعاح مرو رس ب ولوا ےس و ود_حسش

 ۳تا تیبا هل ینزکسزو فی (ناج) کو ردکجهزکیو نا

 ح یدکهدنل اوا تب كن هعطق یفحواوب د رس (ام) وید ب (نم)

 ٭ لردا مدکحمدزدوخ یابو تسد#

 بدل( تم رر دکب مدروا یب غااو اا اک یی کز یاتقم

 یدلب ارور تاعفدلاب ود قابا(یاب) یدک دنعبار تب كن عین دی رک

 ل دعطت ین (مدز) یدک دنعب نسل تم رب ز زو واو دودنک(دوخ) |



TD 

 (ناىم) کلو حر دک: د ید ارا هچابیسسک ىا ترازو ا

 یدک دسنحرش بیش ینزکس نوا كن هعطق ی زکس قرقودقااراو و

 زد یراق كند ردود ماعط فور عضو ی-4>ا او و یس جابر او هجا

 و هتجالعش ید د هنفررس۷# ردنا

 (عارمص*) ردشع دهدنه= افراغ هدقدلوا عقاو لاحو هدا و تااح هه ی روس ۳

 نکردمک بودیا نطولرتهرحالاب # دوش رتن دور در کرم دنح ره ازرع

 بولوا علم هنلاح كلب رب رب بواکت مار هناوحرب شمارتوا هنس هاش دکر
 رهام «م وربمراکفا لدابخ رس تسدزا (تب )رارولواءا ار هه بو دبا میت و

 SE ا ییسسک رت ی انعم ٭ مع ورم راك هتفرکرم ءود

 هعطقو د نالت وط (هتفرک) ید کډ لوا ت كن هعطقین دپ یرکب ولد شاب

  یدکهدنشب .ینزکس نعمت

 ٭ هشید | یک, ردت هزخو تفخ ينا ډ #

 یانعم و دو هدر زت تلود + دونزیحو مع هک تاتف !تاود( تس رعاس

 ندتفح لك هچگمء اخ(تفخ)هکاوحردکید قر هقلا قر هب ووا یسک رت

 صا ےہ کر دلعاف ےس اد (زخ) ردر دصم مسا هرزوا یس هغ ص ضا ند نظف
 8 دکر یدک د .ینکیاكن همت ین بدم داور

 هاب همان رک مرگ ید دب رر د هشودهلةر

 یهاسهمان للاب یحد * ك در ښا ادوخ عاتمردولرم(تب) یناغفاباب

 یر اوت کز هود یو نت کد

 ) ءاس) یدک هدنلا تب كن عطا ین جوا قرقويد بوک( همان)هکدنوچراړد
 یدک هدنسیهاخ تس د كن هعطق یرب قرقول دهرا

 « اکو مرح اطا فاز یخ دمه 7

 ردره اط ییسسیک رت یا: هد همانفرش فدک اکو مر یجب )اط تر)

 _« نز لنسریار ماچ نا بو #
 (ار)هشت عع (ماج) هکنردب ردکء دروآ هشاطی هشت یسسکرتیانعم
 شاط ( (لْس) هک را تاو دالا ف قبساک ی ع عج (رب) رو ,تادا

 یف ٩ رو یر دصهرد ماح ها (نر) یدک دن ینزوةط كن هعطق یکی اول د

 یدک هدنمباستبآ كن هلن
e 



44 23 
 لصف هجر دقو (رخزات) هلع سقو هام ءرابا هط اول
 ر درس هلن رف یخ د ینا عارصم شع ا هطاوا هدنهاقموب

 » مالغكنزا یداوا لالدهوک#

 اق) دم ان الومافنآ قیساکیک ییدل د سکفدهنکنزاتروعء ےک 1

 ارش هد سز شب ورد هم-ه ٭ هک امنالف طظوفاح تفک

 ` TEEN یسسک رتیانعم # یی النمو یرعاشزارتہب »راب دص

 | لاددشت( لالد) یدکهدنس یحنزک كن هچطق یز ر قط رک ول د س (هوک)

 ¥ هب هوا ڪم رلد دید نزقمط م۵ * ردفورعم

 ۱۳2۵2 جای فورهم ا نق نیط کون ر دیک ر سو (نزفیلب]
 ندناورعنو د هقاڪ- هلس هسخمص هذلامهنوجگاردفوصوم هلام لاک

 دروس یکی دار : ارس و حاصقا ہلا فا عارمصم

 ۾ هر هقاتنم هنروع یبکو دنک * 3

 یداک هدنربشاع تس کن هعطق یز کسی رکی ه دلاح داوا یک ر ت فصو (ثد)

 (هس)ردفورعم هقاح م # 3 ه سایت هی رد شر وس هبا هغل امه( هة )

 هک اماف هد هسبا حصک تغلق الطا هب یعقا ز کرددن یرب ره ند وا ھو ندنزرقط

 ٭ هعاعق یدنلو اقرفو دد جاع هقادح-و یهکیدیبقب ز

 ىجا نمیهشآ كنلانافنتفا_* قرشلاو برغلاق وصلا تاوذابالا

 قران اقردنا عقرب بل یاو # اهانعقورطنا نعقر نڪص ارا

 قلطاقزملناب زینا غ وسب سلو »× ى@تبژب ملا ایرنا ث اف نقف |

 ٭ كابا ناخد ان ندربنارب قرع ×

 كابا لاخ دا ثدرب هنا هتسسآرب ین رب هب دن دشت ت كنار یفکم|(نارب :قرغ)

 ٭ مدرکنارب قرغ لدم کە اکر د (یابر) فرط كاد رعما ه انعم كفر دن ماس ینعب
 راوش ددوخ ر مدادیرارقهحامنامجرخ آ * مدرک اشي رب شرطان هکم دید

 قرغ هکنوحر دکعد قهرتاب یرات انق یدسک رتیانعم ۳ مدرکناسآ یورو

 كن هعدقینکیآقرقوب ددانقر درب عج (نارب )دب رک لصالا فهن انعم قمرا

 ٭ كع د كمر ددر ود هحان نا ہم مھ ٭ یدک هدنحرش یس داستا

 زرد هجا نام هد هنسارا یاب و | كاز ی د هر دروک ددهدروک دم ءیعابر ےک
 | جاپ نابم هک ارز« دنک شد نیو اجا ایم( یاس یک اا أ

ae Der سست | 

 سکحز
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 )د اا ودالا فی بس اک ع م یعع هحس و مش لس وم ءا یدک :دنلآ

 یسورر دربسهت (هبڅ) یدک هدنسساخ تب كب هعطق نجوا یللاولد ت 8

 | قاتشادخًامردلمعتىس ەدىك رو هدسرافوددس رعنا تر رو 8

 یک ودکواناسلا هنسانعم ییروسکوار ط اف و هو دو تار دمظفل با هبا مذ ذأ 1

 "لو دنک ها لروسکوا هنر رب هرابنزو هېڅ هدیر ءرابدهکنوحرواک هد هتسانعم .

 هئالغوا نونأمب کس یدلوا لعهبروع یسورندلجا لو لر دیآهلما هم بورداب

 ا هل وش دس همه ت باس کت ۱ ۲ هکنوع يک راک

 یجدنالعو ال وعفم كل دکر شود ها ندلآ یساط ماج میکرو دزه هنسأط ۱

 ندنرالامعت-سا ترثک رای دید زمهاک اهلَش رط هراعتسا نوک هد کلان
 *رواب نکمارزهو همش( تس) | یماظرممر دشفلوا لب زا هنس هم !ء دتسکیا

 رذک شرک اتنا ود« |٤

 # م اوعل انب یدک یداواراوخ هات #

 یدنک ماوعلانیاک | هکنالوا هطساو هدنسارآقر ۱ یک (راوخ هبلق)
 هستم # رایس درک یراوخ هبلقهحرک | (تب) یقاعلاوار)ردلنوریو

 یعفكفاف هناقکنوحر دکعد ی هلق ىدسڪڪر یانعد#* ۳ دناشاکردرب

 مادانوروج هکر رد هملعط لو ابا هس سر ءاهو یف كن هشت ابو ینوکس كد الو

 عملا نب كب هجقمءاح (راوخ ) لرد ین دیدغساک ارارروش هل ناعوصودوضتو

 هدنروخ یعع هلا ارویسهلاما ےل او

 »زا زات لرد هصحت نالوا لغم #

 نالغوا هزات زس و یسسکر ت یانعم تسود بو ہو هراہمالغ یخ (زا بزا آ)
 یفکیآ كنهب هطو ینربیرکب و دهان وا (زان) هکنوحر دکع د ی ات وا

 لا تب كن هعطق یفتلا هرکی قر لوا یک رتفصو (زاب) یدک هد د

 ۱ ۱ ردداوم مالک هروک همه هرقفردلعاف سا ندنی اب لاعف(لغم)یدک

 ی ×ز اسراک ی زود شاهد قل هرآ ٭

 یزادراکناناحوام نامر د چ فا یز اونلد ع دادی ارکش( تە )فاع( اوبا

 ك هعطق ییرن یر کود شبا (راک) هکنوحرد هل ید یسسک رتیانعم» فان

 تا كن هعطق جم دز ووا قر هلوا یبکر ت فصو (راس) یدکهدنسداستب

 ٭ ماح لعف لوا م راجورخزات ¥ یدک هدنرمخا

 تم CETERA همش :هقشبهد هطاولیرب ره بیک کیاو

I+مچ  



 13 ی ۰ ۱

 رو نواواد ترد, 0 هکاوحر دک دوا هباج ترد یسک ر يانعم

 :HE هاو كن هدو دم ېم ءا (هباخ) یدکمء دنلّوا تب كز هما

 : || کددودا یءهطروء دبی لوس هطروءامو# هبا هور ءاھو

 نوساوای.هطروء ناو. »راس رکو نوسیلوا یسهطرو< شوق
 # رد هرامنز ےک هک آ | ید ید ۰

 | EEA اسود بو هراز ىع تسودبز یعع (یدش)

 « یالغو ید مش زکر دوشم 1 یالفت ار تا اص یهاوخرکا (تس) یمظنرمم

 ا ا یکم را تورو ریلد سعی دهلع سم (یدعرش) هکنوح

 ییلا بس اب لب هعطق یفلا قق یاس ميکتردمسرافیشد (هرامنر) ردنس

 يدنلقربيفت هل .یعودیشهدنک نكر ولو موفنم ن دن رش

 * ردهراج ېب نرو ناج نوماتروع ۳

 ۱ مسا هندبال بم هغلا بم هنروعهراصب هک بقا هوا حایا لو عاربصم هکلایقحا

 | هارعاشهفمطا هدنول ر رغ ملات ردكم دزیم هراج یسادبکر ت یانعم هوا شلوا

 ناجا وکو دهرا رب ناج ما I ۔ندیدمش بو دنا دص

 « ط النح او عاج ىدا تفرک اب رد وب

ا حس نسا مم ماشانزور (تس )فناعملاوبا
 نتنرکیاب ره ات بشیه # دیزاد

 ید یرکی ود قانا 9 هکنوجر دکعد ید وطقابای دکر یانعم »کی

 تب كب .هعطق ینزوقطوید فدو (ټفرک) یدک ډ نعد ار تب نت ه-عطق

 ٭ طاشنبآ ينم هدانعم یدلوا چ يدک هدنسداس

 ردمواعم یادرفمردکع دی وص طاش یسسکرتیابتعم خفا قاذك

 م راكبا لوش ید ر داوا کند ٭
 ۰ ' ر واکه دن ا عارصم یر يفتر درییقم

 " ٭ راک تروع م ہراشز ر دنا ےک ٭
 زار دلمعتتس هد هنالد ةا (فد) هکنوحر دکعد ینگحف د یسسیکرت یانعم

 یدک هدنعباستع كن هعطت ین دب نوا قرهلوا ی هکر فصو (شک )

 ِ یاو ر یک هک لوادزعنز«

ESیانعم» دزع نز دود شمات هکسدنیمهه عمطدراددنهرک اراکنارب  

 | كن هعطق یو یرک ولد ترو ء(نز) هکنوجردکعد تروع هلترجا یسمیکرت
 باب

3 



٤۹۱ 

 7 هکنوحردکید یر ارا ہک رتفصو هدنلصا یدونا قد 3 ۴

 ما دوا مضاح سما (نکا) یدک هد یفکیا لت هعداس ةیطقودباج

 یدک هد :ینزکس ب هعطق خشب ق قر یر د صم يک نخ لعاف ۱

 ۱ چ انسا دوزنوس هسروک یب ک ره #

 كي هعطو ینزکس یرکب ول دزت (دوز) ؟نوحرذ هل ول ید بکر یاضنم

 رد هناك .دض هسانعم لا هدم (ان )یدک هدنشب ینزکس

 * حطم تاع ےکو ش ہدا دورذ نت 0

 كی هعطو ی دی یرفودندب 0۳2 هکنوحردکع دشمرو ندیسسکر تیاینعم

 کر لا تاودالایف بسیار دل تو طن ق ( ا

 یدک هدنعبارتس NR (داد)یسضام هداد

 * ۔ہفس ی وهفمه- دیده تسد ٭

 » هکنوحر دکعدلا توس .هنمدآ یسسکرتیانعم الضلا دب ومق ازک

 یللاودمدآ (درح) یدک هدنهار تە : تن هعطق ین دی مرکب و دلا (تس د)

 تاودالاق اه سایر دن تاک 1 یدکهدنش یفکیا |كن هعطتینح وا

 « نأسع یهح ے ۳ | ییاناید ۾ ةطبسلا

 ری هلل مک كن هدو دم هسک ءاو یرلصف كتهدو دم ن ولو" ك هزمه )ا )

 فصورد نح (تس) یدما 7 هنسانعم هنسک قچاربش ی ندو دنکو ره اظ

 فرظ هللا رسک لا یاناهدنیو » ییاناره یانارددعک ٭ تقع ره
 ٭ نان درک هشدش هدراقجحا ش وا # ردهتسانعم

 هششیسسکرت یانعهرد عج تادا نونو فل ار دل ندرک هشش یدرفم

 یهرکب و د تو 1۳7 )ودر تاتا ةا کتو ح ردکع دوااوم

 یکی ینزکس كن هعطت یمن ی

 × لب یزو ردنالوایناشد تە چ

 تفس ناجنیزاهآ فاش رزادشنو مرکج > (ت») مج -ماحردنیدلادحوا

 ك یعدی» (تخح-) هکنوح ردکع دوانلآ یتتی E +¥ یاس

 یدک دنا تب ان هعطق ین دی رکیوادنلآ (یفاشی,)هنسانعم |
 » لءدرد:وحینروع هناح راج #



 ماڳ اصوصخ هنسانعم یم هول شوقرامو هلساشعم هول هب دم كي هزمه ۱

 » ردغامرا كنم سه قکر بآ ۵ ۱
 ۳ زا شمالا هام هد اکه مالعا یس هدعاق تن هدب رع یدیاداآ نکربآ یلصا |

 ناریدع لا د.ءالشمروناوا فذ حرار ر جرب بونلوا تسن هن” رج نالوا
 اتلانو د نکربآبوتلوا فذح دانآ ین دهد ماو رار د یر ۴ هدر ع

 ردق هل( باوج) رونا ربا نوک هن هدسرفناسل هس رعٌ؛دعاو (لاّوس)

 راش هعن دو ارونلوا ساق هدصوصخ هاو هدهسن الکدیفرعزمریف نحن ام
 یسارعکلصا یدضکرت یانعمروناوا لمنه یرافهرزوا یدعاو» هس رع

 (دانا) هزبولصا یعم هلم كنار (نکر) فورعم (بآ) هکنوحردکچ دیب وص
 یدک هدنح رش لوا تس كن هعطق یا نواون دار

 هرد.۶اطرک اهلا یم #
 بوق۔>ندغاط لو |قامرادوه عم ردیم-ا عاطرب هدنسهیح ازار (ریک !هتنا)
 یراماقدو ر رخ مظان یروعش كل نهرففاذکرولوا یراجندنراکد انآ ن کر
 ل مالک ضه دوحومان هدراتغل نوح اكا یداااشاعو مس هلان

 كټ هفت وو هدنسهدص) مان نسو هدنسهدصت مان هنانط کت یدلب وس
 رک اهنا هذز ارش ۀ دور هاکتهزن ی بودا ع مصتوراعشا هدنسهحاد

 دوعص لج لوا بواکندسقب رط مان ناش وب تقلخ نکلردلبج طسوتمرب یتاط
 ندلحا یکدنبدرک اهتاابعت هلغاوا دومشمز ارش مظعاداوس ةءفد هدة دنلوا
 هل ایمان ندلبج لو ایل وص دابا نکرو بونلو | «.مستر یک ا هلن هلمح لوا

 کاکو یغىدلوا یراح هن لصم«تشک اک نالوا یدقم كطفاح هح اوخ

 یدیاراشمروس لةنر رخ مان ی راکدید همظفاحر ام هب یلص م
 4 دنشو تەك كعدواصزوس قشراف #

۳۳۳۰ 

 طق ول د ی دید( تک )مکن ,حر د ڪم د ید تشر او ی دید یسسکرت یانعم

 یسهدحو ماکنمینام میکسر دضام (دنش) یدک هدنسداس تن كن هرشاع

 یدکهدب رخ | تدب كن هعطق ی نوا

 ٭ دشک نمادیدلباضارعاولرته 3

 دب قرقوبد كنا (نماد) هکنوجر دکید یدک تا یسبسکرتیانعم
 هدنسماشتب كن هع ان عا قو د ی دکح (دشک ) یدک هدنش يفکي | كي هعطق

 ۱ اح ین صحت یداوا نکفآ هدرب * : یدک
۰ . 2 1 

 ۱ هد



E و 

f e 
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 اكن هععا بولو ایراج رر ندنسوراق ورد هجعارب ن وهم لار ر صقر ۱

 راقااب هام ی هدښورد هلغلوا فیطا ضوحرب هد همدق رهرافاندنس هادروا | ۰
 دص ترس رات رمو e c3 ار ززکو ط هسک ولد یا ی درس حس ردراو ۱

 هب ار حر وا مه دق هلْءاوا هدام عیب یحردهدنرزوا یببی» درو م ره یروم

 بب رگ یدقره هلو | یس یر رمنو> مس N اب هنغی دلو | ف رشم |

 اباد دم هاش هبا هام تربعهدنفرظ نوک ق قرف هاکم ۱ صا رعتو در دشعلوا

 ےل نوکر هد زی رخ مان اک اردک دا E تاعو

 یدیاراش «روس لقن بلدك یرات "موس هسملاراثم 9 ارا مارک اورا

 * مر !نوف دمهدنآ یدع- حش ۳ 7 ر 1

 رداعد هنحش هلا تبنح (مر !نوف دم) یدروتک نوا حاضبا هداب ز یارص مول

 فو یا انمو لام كناهح د! معلا تاز مر الداء نیدادشفورع(مرا) هکنوحب

 ردعیاثهدسرافوهدنس رعردنعما لغات یکی دب اولد تنچ بو دیا عج یر هاو جو

 ياج ن ر ذلخ ها مرا خاب ه تسپ مرا غان مرک لهارب ون یوکن وح (تس) رعاش
Eناکم سو يلصم تشکلکیاد ۾ سا  * 

 یلل اولدهربیسم (تشکلک) هکنوجر دکع د یس هرعسبم مم یسک یاد

 زارش ههلوا ف ادم هما یلسصمن کک یدک هدنن ینکیا كي هعطق نشد

 حاصفاندنارب ر مان م کت رد ار وپشمهاک رفنربهدنب و ۰ لنبسهنابج

 ٭ ناسسا سو ٍدرف هدنا طظواح هح اودع چ A رروس بودیا

 رد کا ی یقاضهدب (تس ) ردیایط یک تمارکطفاج هحاوخ 71

 لیصالاق ¥ ار یلدصم تشک اکو داناکر باراک # فا یهاوخش تنح

 فور دم( لکو هکنوحر دکع د یس اش اتو ېس هرب سم لک ك نباص ءیییکر ت یانعم
 کامافرد هنسهانعم اشایعوربس ةغللا لصا ق هلة كب هبهراف فاک (تش ك(

 یعب نکس یل ےہ ب و ۱ 49-۸ وک داکهنابجم ول كلی ىر را

 لب رسک كنو .رع فاک (تشک) ورانا رکود یکانبکا ا لکكننلصم

 مرا خاب(نامشآس ودر )دن -افردکتوانالوا باوص ن کارد هنسابنعمنک |

 ندنر هععاب تاج سودرف هکنوحرداعد هلبا تتح هبطفاح هحاوش ندناسق

 نالواهوسسو اغا هد نما ید شلو بب رعت ندنتفا مورهدنلصار دما لب رب را

 هچ دح سودا یحاص تخل نمد یی>دولکس دارف ییج هن سا نعم هاب ۱

 (تابن) یدیوب]!عنرسییدا A یا و 1
 زن تیام وب وه راس وجوه n حسب

 نرخ سنسور



Nr 
EAN 

 | زور شخ روفاک ل جرب هرب ر دشنکم د نيشت آیرها هدت و هربارب تك شمام |
 یانغهرؤاکه د هنسانعم دن وکې هدح الط صا رتو ل یخ دمدرد شرت شم | 4 ۳

 جاودان )ورد یرون(تشخ) کاور دکید شاد یروقس یک |
 ردو زغم شتر دنا دلی # یدک هدنلوا تس كز هعظق × ۱

 هکنوح ردذع د شا یروقونب یروقیرادکخر یانعمهمانفرشیفادت

 هدنح رش یرمشاع تد كن هاف ینزاسیرکب و د نیب (زغم) یدک افن ۱(كشخ)

 یدک م دنلوا تس ك هعطق یخ دب یرکب وید شاب (رس )یدک

 دز وگ دانت هزارها ش هح رکو

 موز هعج زورو ی دانا ی هنسنرب ورضاح د رمو فازو نار ز یعچ هدس رع

 یروعش ك تهر ف ف ا دکر ر دهد هب هفرع

 » لدتسامارازاتده اش

 رازاهدهاتنوس تساسدمرت * توخ لب یاهوالت ناصرد (تد) رعاش

 رریدینبسعت هدلومناتساردکعد یزوک راز یسک رتیانعم

 * یاکو یزش هسښ د هدلګرب »

 ر هدرا عارصم یر تهت ر در سقم

 ٠ ٭ ىلصاحردول ىزا كنة دلب «

 كفاك (لک )ددفورعم (ره) هکنوحردکع دولب وکوولرهش یسسک رتیانعم

 ا هی یکهدنرارخ A س اعد هر ر ردو ی وک هنا مالو یمن

 × ناوخ دنزو فا دز شالوا لبلد #

 [ ناو دنز هاواوو نار دنز هلا ار هن رب هچج» اخر دیرلمسا تالملب هقشد هقشد یرارب ره

 ٭ ناهح شةر د هععا د دناهف صا # ردد صج د

 کسر درهاط یسنیک رتیانعم هنتسانعم هجعان ربءدناهفصا (ناهحشسقن)
 كس امهطهاش هدنلب اقم غابراچ عقا وهدنراٌکدورهدنم ازیربنناهفصا هععابلوا
 ۳ یسهععان رب ردات للم هداه نی مع هل ار هصن ن یظعرب

 یدیاراشمروس لقت یغیدنلو ا تفانضوافاکنرب هدنادرب رغ

 يه هاب ربهدز ارتش[ شکیاد ×

 یدک هدنن نکا لا هعطق یفشب یللاودیججا بلق یس ڪڪ رت ی انعم

 دیشنامز نایت ةاو هدهفاسم یرا دم كي داچج وا ناز امیش هجا رولر



ENV ۹ 

 دنهلما اصوصخ هل. كندو دم لا دو یوکسكت ووی رسک كنا ودنه 1 1

 )رد ید هناسنانالوا نک اسهددنهرابد اموعورونلواقالطاهنسهرفک
 هنالوا ن ڪڪاس هد دنه بواک ند راد رخ اردتس تاداواو یکهدن رخ آهکنوح

 رونلوا ر.عتود یدنه ها هیت ءا کن زغی دو دنه هتابن نالوا لصاح هد دنهو

 رولوا تمص دوش ا رونلوا قالطا هدهناربلد لاخ وهنه هبا هسسنواو دمه
 ا دننداس تا كن هعطق قرد یر دص مر داو عف م سا (هداز)ر دقله اس تس اتم

 ه قو لا کر دهدعوهز ره دا # یدک

 ترکی ود لب ( (دام) کن وحردکع د لد لطاب یسک رتیاذعمیدوعایفادک

 سس كن هعباس هعطقوددلطاب (هزره) یدک هدنعناستب كن هسعطق کیا

 × قوح یفو بذک هکلواراکمس مه# ید هدیه

 كن هعطق رب قرفواد هراق (هبس) هک وحر دکع دوا ثنا هراق یسسکر تی انعم

 ىدكەدنىسداس تسكب هعطق شرب یرکب ود شا (راک )یدک هدنسماخ تس

 × سو رفنارابر دمو هشمافو بم

 بحاصمو تسود (نارا) هکنوح ردکعد یجناص تسود یسسک_ و یان

 (شورذ )دونا لا .عتسا یخ د درفماما هلواراب عج هک دیو سابق ن کل هنس انعم

 یدک هدنش یعدردنوازوب كن ونتموقر هلوا یسک رت فصو

 ٭ شوهو لمع شالوا یسانهملدغ ره.

 ینا مرکب ولد شوق (عر) هک نو حر دکع د یش وق باق یسسک رت ی انعم

 یدک هدنال "تیب كن هعطق ین دینوا ود بلق ( لد) یدک هدنشل "تا كن هعطق

 ۷ نوعرکے کرو د هسو ام صکت #

 یرکب ول دراح نع (مرک) هک نو حر دام م برو دقصلب اینا یخ د یسک رت

 كن« _ءامق ین وو اولد نا (نو>) یدکهدن د رش یرمخآ تاب كت هعطق ىلا

 #3 نورد س امص لوا یفل ۳۹ ی دک و ا

 (شسخم) مواسعمافص هکن وج هنسانعمیع رب و اقص هب ورګ |یسنسک رتیانعم

 قرقود ورا نورد ردفذ لءاف مادو خا رضاح ما ندنظفل ند مشع

 یدک هدنلوا تد كن هعط ین در د

 ٭رو لش شلو !یداز دنوکە حک چ

 د در ڪڪ كشخروفاک هپ دياري هر زا نوح مد نشت | ی ودا ( تس )یهصقازرمم |



 ۱ ج رک هقووازا دنا تسد لغم

 یا دبیر کم ود لا (تسد) هکنوجر دکي د یی | لا یسسکرتیانعم
 : زب هیق لا یربقرداوا یک رف مو (زا دنا ) ید هدنعب ار تا لن هعطق

 نکدا ن ۶ هلن ارا ونشم وار دیک هر ضاح صا (رک دا )یدک هد نمای تس

 هدنسداسس تن كن هعطق یش یر کود توط(رک )هنسانعم
 : یدک

51 

 ہرا د لابد یوه آمل د مشح #

 یوهانآ ةدُسن ۵ ۷# وداج سک رننآ دشک یم دوخ لابد( تد )عساولا دبع

 هک وجر دکم دناربح یو ط قر وق یسسکر ت یانعم ۾ هدمسشک هلامد

 قرود (مل بئد) قاکهدننس او شب ك تم كن هسعطق ین دی یل او د ناربج (وها)

 واقر هوا یسکرت فطر (رد) یدک دنلوا تب ن ةعطق یزو قط ی رکی ود

 ردرسفت (رل د مشح) یدک م دنقلا توب كن هعطق یت دی

 *راوسینرارد هب وم كحوك كب#

 یعجوا یل اود شخ (ف) هک ود رولو ا ك دولت اش ٩ یس حصر یان ۶م

 یدک هد هعطق رب قرقو د شع (ر اوس )یدک هدنسد استبب كن هءطق

 * یر هوکردنالوالاب لسن ل صا #

 شورفرهو دو هنسانعم شازود ندرها وحی دمشراریدیخ د هن !نالمک یتح

 » یرورپ هناسهدک لس یلزاب چ ` رولکهد هنسانعم

 یانعم #٭ لکرور هیاسو فازرز + فازیاتف 1 ول یورس :( تا )ینحو
 یدرد قرقودد هکلوک (هیام) هکنوحردکید یکلکفلس هکلوکی سسکرت

 كن هحاس.دقر هلو ا یک فصو (دور) یدکهدنسس 5 تب كت ه_عطۆ

 ردردصمثادا هست ءایکهدنرخ یدک هدنطساوا

 * نالو تاود یکی هسک وتیداوا #

 هدنزرله دک ون نوح تسه مس كم رک ر ناک نهار تنر ( تد )راک دارم
 0 وک نکو یسننک زیانعم# ےسیالابرب

 نو داوا شو نو اوا لوط فورعم (ه دک )یدک هدنس ۳ تب ك هعطق

 #٭ نالوالصادیردهدارو دنه ناد +

 نوح * شامهنعا تساهدازو دنه هک تش دنا دزا (تس ( نالسهجاوځ

 هکنوحر دکعدولغوا و دنه یسک ر یانعم» یربهعس تسفالخ هدوناوا

 و ده
 عن



ê Ao 

 هرکفرحردصت رط شلکیهدزوس # رردیدواوص [
 0 وس و تی (فرح) کد وح ید اریسھتو درک بمع هدهمانفرش 3

 کها ادق قر هلو | يک رت فصو یک رود هایش اون :ءكنىلوا

 وپ رقح ییہ ارا بىع لوارک ہد رح ٭ یدکهدنس داش

 ساقلغادنرمک هدرخیلو ٭ سانشقب اقح نيا تفک ناو و( ت ) یدعس ےس

 ۱ ی درد ر : ود قفوا(هدرخ) کن وحر دکی د یت وط نفوا یسسک ر یا.وم

 رد همر ءاههدنا ںکل ید هد رشء یداح تا كن هعطق

 × دا هر دکع دیدن الخ د هعزوس *

 رواکه دنا عارصم یرمیفمردرسفت

 ٭ د ابن ےفرحرب تشک مسارد «

 نهر مدرکهقرخ * نمک فو ص هنمرفرحرب ت شکن الف نوح (تس) یدنخ لاک

 ردکعدید  وفق وهرابهعوع یدسکرت يانعم * تسرق درد نح“ و نات سمو

 ی (رب )یدک هدنعن ار تبب كن هعطق ین دب یر کیو دیم ران (تشکنا) هکنوچ
 هجوتفم ممکهدنرخ یدک افنآ (فرح) ةيكرلا تاودالاق قبسا ىلع
 تس كب همگی مد نوا ی راضم کرد تام دا )ایا یس قرد اا

 ٭ نت هدلاح ی وق ن مزار ذکب * 17 یدک هدنربخا

 یسضامردرضاح ها (ردڪج) کن ور دکید چ ندب یسسکز یانعم

 یقعع (زا)ردرلص هدد وماب یهدنلوا یدک هدنش یغدر د یرکب ك ونمو

 نس یدک هدنلوا تب كنها هعطقو دن (نم) تاودالا قو سا
 یدروتکن وجما تب اعر هب هیذاقردقو ىلڅ دمهدرسفمور فت نظف

 ٭ نع نک شم ی همتع | يعد # ۳

 ۱ یئحوا یللاود هقرق (نکش) هک نوح دکي د یت همر یسک رتیانعم

 ند كن هسعطق یدیقرق هنسانعم ی (نع) یدک هدنعبار تس كب هعطق

 0 ماقلا هبضمَش ام ىلع یدک و داکب نچ هدنرشا

 رش هر سمر ورد هک اني طع ر #

 (هرخ) هکنوح ردکعدولدوس سم اش دون نالبرآ تایمر یان

 ۱ 6رج) یدک هما تب بن هسعطق شرب یرکب ین مب هک هنتسانعم شمش اش

 نکلیدک هدنعبار تب لی هعطق یندیزولواوید رم یدک اود نالسرا
 ےس تو یو رحم 77 ہک

۰ ۹ E 
 ڈش زی ۳
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 ۷ هراس ید نکوربا یداوا #

 هد.کژاک |رارراب وق لہف ندهرشرت اسوندزول هاکن  هکردلآر ,(نکو را)

 (درا) کوج ردکم دی رانوفشاق ورا كف وبرارد هر سدح

 یرەلوا ر بفصو (نک) یدک دنلوا تد كر هعط» ین دب یر رکيو دشا

 ةد دنسداس تم كن هعطق ینزکسز وا

  xشکپ الس هس دآ تلو ید *

 (لع) هکنوح ر دک د لرف ینکج وص یسس کرت یانعم همانفرشیاذک
 بارد: .ظفل لمف یف رعمر دروناج فو رعم هبا مالو یرسک كن هدو دم بسراف ءا

 یدک« دعاس تس تن هعطق ین دی نوا یر هلو ا یہکر فصو (شک) فورعم

 * شنوک سلوار اوسر سس یخ دمه #

 قرف هکنوح ردکعد نالسا سم یسسکرت یانعم ایا همانفرشقادک

 شتر اوسهدنرشع یا ٹی ووپدنالسسرا(ربسش)هدنعباس تب كن هعطق ین
 هراقدردنالوادیازتما# یدعواد

 ل هعطق خشب زووآولدانف (دب) هکیوحر دکع دولت وواانف ید یا

 ردفورعم بعلربندنرابعا درن (راه)یدک دنلوات
n 

 ٭ راردورص ی راواشرد لک «
 کش طخ اار ہوک * هزومرددتف انس شفرشانار خرج ( ت )یرودا ےکح
 هر( كىك )هکنوح ردڪڪ عد هدراول ەر یتسسلرت یاشنعم » راواسرد دف

 تاودالایف قمساکققسع (رد) یدک هد نعس ات تس ن د كی هعس ات دعطقوب د

 ید دنا تی قد رو دود اور
 ٭ دس نامش ید هساوا می اضهنسل#

 | كن هعار ةعطقود هوز (بامس) هکنوح ردکعدیداو هو زژیسسک رت یانعم |

 یدکهدنسداستب كس اوا ةعطق ول دیدلوا (دڈ )یدک ه دنعس ا تا

 ۳ دش باردکعد یذاوا لخ كب

 باقنهرهجز نکرود نامزکی» هدشبآ تور مرمشزا لک ان(تب) ورسخریم
 ردشلوا عقاو دشبآ ی هده ضعردکعد یداواوصیسسکرت یانعم

 هذغی داوا نسسح كنسلوا س نکلردکع د یداوازسوصیسسکر ت یانعم

 یدوح وو یدارت هد نم اقم كنو هدنک زت ید مهر دنا تلالد رول رم تب

 ص
2 



 رولکهد ۳ عارم هم ۳

 * راد دید در رمط كاهن دآ %

 ندنفیدلرق هماربت هلل وش بولوا نکن سو تخوض اب یسالعا لر کش هکنوح
 رلد دید درربط بولو ا بلق هباط همف وق ءا هکاوا بد رعت هدعب راب دید دزربناک |

 یانعم ± شناسحدنازفس تلاحرم ٭ شت نو دنقور کس دزربط (تس )رعاش ۱

 كن هبعطقینحوا یللا و د هطااب (رمت) هکنوح ردکع دیدروا هطل ان یدک ر ت

 یدک هدن بسم اخ تس كي هعسان عطف ود د یدرو آ ( دز) یدک ه دن اس تس

 م نادنات سموا یماشعمه رک #

 اهمنح ردربدنامرا نادیات ه ردزیزور شنلود باتف ادیاردات (تس ) یاج
 "هعطقوب د اض (بات) هکاوح ردکعد ابضلم یسسکرت يابنعم ۾ راظتارد

 قمبساکردناکم مساتادا (ناد) یدک هدنحرش یلارتس كن هیسماخ

 ٭ ناح د ندب ارح ےک یروم جان ٭ تاودالاف

 کی لح ناقح نوت اغا جوا هل رک كب هدو د۰ ارو یم? كن هدو دم میم( یروم)

 ردنوح یوز کنز (تب) بهذلا "هل سلسرد یاجرارد هحا هدنکرت ک١

 هد ا رب رگ وا رص یر وم ی دمه ی طم یروم ومهشا یس  خزود

 واسیاردب وسام مما هدسنلصا یک ِتانقهدبن رعرلربد ی دک اک ارواک
 تس كن هعطق رب ير حج , ولد سا س 1 (دوم) کند هنسانعم واسابو ]

 ردسس) | تادا هست کم دنرنآ یدک م دنعباس
 سپ ۳ ا

 ٭ هرتساردکعد یبومو یک اب#
 مشو رهام ی د ارترس ( هعطق) یناعلاوا رذج الطصا هنیس انعدهرتسا (یک ا)

 دزیک اب ناد دحک ابیب رسزا ٭ هدس نو ؟باکور كنرزا رس قرف *% تف

 ا کک وزا م دی بسرب ےل ڈر سزا ۰ ه دش نوش یک ابو دیربب بس رس

 تس كنسلوا هعطق و دره اط لا ا هکنوحردب وسنه مسا هدنلصا * هدشنومزا

 ی هدانعمو (ی-وم) ردت تاداهبك ءایک دنر خا یدک هدنرشاع

 * وا ولرم دق نع مامعللدرت (هعطق) رعاشر دلمعت سیم ډه دنر افر دم رع

 تا وادقل ت تلف * هس ار ند زل ىس و ملا درج دقو × اس ومل م 2> الا ا بول نم م سال اف

 یدررتسوک چ یسعر ر یساسوم ها هدنعب دلا (کررعاش) یسوماكوس

 لاک كمالسلاوةاللا هسلع یءوم ترضح (هدناف) یکلبندشوک ییاضدب
 هوا هوا همست و د یسوم هل غلو ا یس هش د ت دحو همعرش تب الص



 «ربزورزردیدا نوتسوا هرسا
 ۳ یدک هدنسسماح تاب ب هعط» یرب یرکبود یاسا (ید) یرلد وعل یاینعم

 فوف هد رع هتسانعمورافو هل ارویرله» كنهدحوم*ایو كن هک یار( د)

 * عالکیاردزا ناشر ركب ۾ یک
 ید یرکولد قابا (یاب) هکنوحر دکی د اا نوعزوق یسسکر ت یاسنعم

 تل كن هعطق ی ت غ زکسز ووا ويد نوءزو» (عالک ) یدکم دن ار تس كي هج طق

 ات ۱ (هعطق)رعاشرارب د هطبح طخ ید ط) اش هما قو هد رع یدک هدناژا

 طلا عم جال او « اطخ انللسرتالف # طخا ای دیک طش مکتع

 ۷ عازیاب هدر ید هسربک هب وصول #

 یردعهرداوعفم مسا (هدرک) کت وحر دکچد نقاب هغراک یسسآرت یانعم

 هعراف (عاز) یدک انآ | (یا) یدک هدنس ینزکس لر هعطق ندب ییرکت

 یدکهدنلوا تب لر هعطق ینزکسزودواود

Eلر وک هند ۳  # 

 باوت اولا 5یدسا رت یاشنعم یک هوره رع هنس انعم روک ( یومهماج)

 یدک هدناوا تم كن هعطق ین دی قرقودباوا (عماج) هکنوحر دکحع د

 ردنس هک هاکهدنرخا یدک هدنس , ینکیاكت هعطد يفلل او دلم (یوم)

 ردنشتادادنک ات همم“ ر الو هکنو حاضر ذلروک ینعع( د وم)

 هل وب یررع ی
 سو دنه لاع اراملددرا تسدب یزاہ شرت نارک 1( تد ) ظفاح هج اوخ
 هسنقلخ قاعق تشدونتخواطخ ود لرت هقشبندنوب * ارار او دنقرعس مدح
 رداظ ندنورل رد رت هدراتکحاموو ردتراغوامغی یرلتداع رنا هکرلربد

 نوا یراکد ا تراثقاشع رارقو ربص هلازانو هومشراپوبح هکیداوا
 × دد صکترب مه هست | تالب دایی # هلوآ سلوا همس رت

 ردود صج د یرادقمر لر

 ٭ دنکمم کرا هارد بو دیا نمط و
 درغاوح یود_ :هوح دم ار ذعب × درک کر یکشز ےعشجچ - رکد (ت) یا طز حس

 تاداهسع ءابیهدنرخا (کر) هر لاکر یسسکرت یابنعم

 هدنسناثتب كن هعطقیف>وا یللاوددر دیا (دنک ) ردلاحتادا(ی)ردردصم

 * رکشهساو اولا هبلوا صاس كب 8 یدک
1 

rega a aaa ea n, 
 ر در وف

۳ 
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 ےل اولو قق یرم صح یسسک رت یاننعمردهقاو مک ی نواب روا ول رو 3

 ۱ (یو) یدک هدشعسات تا كت هما هعطدول د رح (ا رول ) هکنوحردکع د 3

 اوا هر ءابیک هدنرحا یدک هدنتب ینکیا كن هعطق یا یرکی ودوقوق

 نکا یدک هدنرمشع ین تا كنها هعطقولدمردیا(نک )قبساکردتیسن

 یکربصحردراو عضاو لاکهدکید کیم یار وبار زز دالا كنھرف تاور

 [ءابییتفل (یو) رکمردادیوه یوهفمكید مرونشود هنملاقالا هدهناخو
 مهفاخ هلوا بک ن دیو نالوا باع رمت هنا هح وتفمة دحوم

 ٭ فد رطظهدہاغیدلوا در رف دنر #

 DFR (در) کنوحردکچ د لغوارابعو رظ یسسک ر یانعم

 هدنراکوراوخ هدابو یلاناالو ق رظو شالقوراسع یی هلا لادو فۇ
 هدنلزا تب كن هعطتینحوا یرکیود لغوا (دنزرف) رد هنر رانعم رصبتم
 هدهننسانعم ف رظ تداعی د هقشد هس ھما یر رهند طول یکیاو یدک

 رار د یدنزرف مو مع نادر يکتر دل متم

 × ف.طل ی اشن اور عش ل ددو ہم ٭

 ید ها دن اور عشر دعق او نادنزرف ىسعچ هدالضلادیوماما همانفرش فا دک

 داود هرع < هدس رع هباشعمو ردلب اف هسحول یی نیمالک هلک دتعسط دار

 یدک هدنرشاعتس ثر هعطق یا | فاس بس کس زوم (هوسم) یوم

 یدک هدنشلات تس كن همطق ی دینو اولد

 دا EUR. ES دا

 دشااع ا لکل قع _٭ مرور ناعم نات سبد لفطنآ کنم (تس) فاف اخم ہکح

 (كوان) i ور دکید یت آ قوا بدا یسسکرت یاننعم # ندازادنا وات
 قرهلوا یبکر ت فصو (زادنا) یدک دز اع تس ك هیع شرب قرفولدقوا

 ۱ . فورعم(بدا) یدکهدنس يز تم كن هعطقیفلا یکی

 4 بل دام دید هغاشوآ چب دا

 ینحو ایر کر و دانا (ردام) هکنو پر دکع دولانایسور یسسکر یانعم

 [تسكت هعطق یفلا یعرک ود یسور (باح) یدکهدنلوا تد كن هعطق

 ×رھر یاهدزر دنک اس فرح 1 یدک هدنعار

 هدب رعد دلو عفم مسآندنطدآ ندر هتسانعم سلروآ یسک رت یاسعم
 ردق و یخ د ہد رف ورب ہد( ر یا) هنسانعم تورم

0 > 
 ام



۶۰۰۰ 

 | یسسک رت یانعم هروطا شیر نوح دنک دود سر هک رو دناو>رد تو سزا

 پر كن همطقیفچو ا یللاولد لاشص ( شور ) هکنوح ردکعد قاولل اقصروطان
 ر دنیا رب ندنس هم دخ هععابو ندنتم هم دخ ماج (دوططان) یدک هد

 هدنشیب ینکیآ كنه هډ مه عطف ول درا ما (دنک ) ردهب رد صم هب هک هاب کهدنرخآ

 1 2 هر 1 ید
 ین>وایمرکب ولد نو وا(یزاب) هکنوحر دکء د فولوا هبا یسسک رت یانعم
 ىع لثمو وزد هنس انعم همصخ فورعم( هباخ )یدک هدنعب ار تب ك هعطق
 هنس هب رغ هصق لس رب ندزاناب م رو در دکچ دهب رانو 5 هد کت رف ناسل هلا
 ناملانونمت ال همل ارام عطانا ر رزیدنارا شمر وس لر 2 مطا ود ردبنیم

 ردرلذٌش | هعل اطممولع هل ی دندرلن او لردره ام ین دهدنراناسا نانو یو

 ۷ سالنورکحفر ل إد دنقرد لس #

 ینکناور شاط (كنس) هکنوحردکعد هدلب دنقشاط یسبسک رت یاذعم

 (لیدنق) ةبكر [اتاودالا فقم ساک ف عع (رد)یدکهدنعسان تس كن هعطق

 ندا مهر شم ما او اه سا فو جم را رنا تا

 » شاب لی دنقورضاح هلو ا لفاع#

 بلط ندا هتج اس ندہلو هلا لسضف ید شرم هرسس دق یمسا بش مک

 نکه شیدنا باحزا یوریمرفسبرک(تی)راشمرو لقب رط فذک هدکد ایا
 لوارضاحو لی دق یسک رت یانعم ٭ شان لب دنقورضاح یسریم باع رؤ

 هدنس داس تدب كن هعطق یخ قرة یر دص مر د رض اح م۱( شاب ) هکنوحردکعد

 ٭ مانع هش د دنرولهپ واب نیا یدک

 ۱ ر واکهد ا عارمصم یر: تتر د رقم

 * ماهرولوا ك درزکباک اوب + ۱
 ٌهعطق ولدول )ا( هک دوج رولو ا لی درروآ ناب کو او یسسکح ر یانعم
 هدحوم هح وفم ءان اا )دا( یدک هدنمدار تس كن هلا 1

 ردعراضم ندنلنفا ندز( دنز) هتسانعمناب(یا)ردا اوعفمتادا
 * مگ دررف هسا تيربت هناح +

 رواکهدنات عارصمیرسفهردرقت

 ٭ کیمیا روب ےک شع ارد ٭ 1
 لنهرف



۶۷۹ 

 "زی رموراد ادو ۰ ۰
 رولکهد ا" عارصم یرمسفت ردریسشم

 *زیانوساوار..رولب ام ازکم در اف +

 ردکع د هکو ده دتوط یرک ایدسکرت یانعم ر دلت د برض یخدهد کرت هجرت ول
 (راد) ۳ یدک, دن سما تب كن همطق کب ازودواوید یرک|(ےک )کوج

 یک زک-یمرکی ودود( ر) یدک هدنعبارتب كن هعادق کرب مرکب ولدتوط

 تاودالاق قیساکر دہن تادا ہد و قد ےم یدک هدنسس او تە كە

 * سد و تش انار درله د# 4ط:.بدلا

 رواکهدم ا ع ارم صد کرمسفتر درم قحا

 ٭ سکیدسماندیرغو راتاو چ ۱

 قمساک قیعء (دد) هکنوح ردکع دروشس ر دوله دکر یس بکر یانعم

 یدک ە ست و عن باد لو 4ء طق یندنقرقولد كن نیتسآ )ثیکر ۱!تاودالای

 قیساکردطرتادا (تسا ( یدک هدنسنار تاب كت هل ای" هعطقو دوب ( نيا )

 یدک دنسماخ تس كن هناا دعطقو دروشت (سد)ةمکر اا تاو دالا ف

 سل امو موهفم هن د کر هح رد #

 رواکە داع ا مهم یر سج راد میشم

 ٭ لاوئسردکع | ندنلاحو ةر #

 a ( هدح) یدک اف (رد) هکننوحر دکي د نسهد هس ره هن یسسک ر یانعم

 یرک ود هت ر( )یدک دیش رم یرمشع نا تیب كن هعظق یخ انو اولد

 ردناط> تادا هع ءان یهدنرخ یدک هدنحرش یان تدب كن هعطق یشرب

 » داف ںعورر د نان هسرولت درج تاودالاقویساک

 زواکهدنال عا رمهم یربضتردرمفماضیا

 ٭ دا حی درا هنلو د تقدم ی #

 كن هرشاعهعطق و د عا (ناب )هکتوحر دک د یدشود هغا ما یسبمک رتیاتعم ۱

 كن هعطق یفجوآنوا ولد غاب (نغود) یدک افن  (رد)) یدک هدنرشاع تەب

 كن هعطت یش قرق یردصم یدیاداتف | صاردضام (داتف) یدک هدنسب یز کس

 ۱ هرو اقا ادنکیروطان سرچ یدک هدننب ینزکس

 |سکادت (تم) قاعلاواردا عضاوو قلت هکر ه بوعدا زسانوازس ید |



۱ 

۷۸ 

 «*داک ی ردم تم فس و ل رک »

 لکه دولآ غورد ا ن ماد # مما دعادندرکو مرزا: (تس )یناعم اوا ||

 قرقوددرو#(لرآ ) کوج ردکید یدروق فس وا یس سک ر یانعم # م هسول

 یدک هدنعباستب كن هات یر ||

 و دب راکه ارکفنسرک> >> یس دو

 رواکهدنات عارمصمیرمضمردمسفت |

 ب دنکسوا دشکبمارکاس هکر د #

 شود (هعطخ) یناعملا وبا یک یراکدن درر دیر وس هنرو دانو ا یج ۱ ترس |

 مشو د هن م ڪڪ * درکه درز آ مدز یک نس شر سرب * و .رد مدد

 | کرد یدسکرت یانعم ه دننکسوا دٹکیسار س کرک # لند |

 | چ واود ےک ( 3 )ردرمص> تادا (ره)هکنوجردکع درکحو ارو داوا کی وک
CHFهدنعلاس تس كن هعاعخیشنرب قرف و د ب وک (تس) یدک دنع ار تا  

 (دشکر هنکرلا تا ودالا یف قبساکردلاستادا (یم)ردا او ءةم نادا( )یدک |
 تب كن هعسان هعطق یرضاحیها ےک تنر دعر اضم ن د نظف تشک ہل تكف

 تا ه كن هعطق یکفق رق یرد صم ردءراضم,لصت كناک (دشک )یدکهدنعسات |

 مرک اهن ددنزدوش یون هشت زا یدک هدنعباس |[

 ر ہد نا عارصم یر فتر درسفم |

 هررا نعفنیسو دنک دص یدلوا »

 ڪش هسع) کف وحر دکعدرروا هنف زام وان یر یی ی یانعج

 ینو ةطزوبو اولد فر ط (یوس) یدکهدنعب اس تد كن هعطق یف>وا یللاوت د

 دار ٽو ك هعط) ینزووا و دو دنک (دوخ) یدک هد لوا تم كي هعطق

 یدک ا (دنز)یدک

 ۱ * مه گوهعم خد دنسوآیور «

 راک "حارمهسیربتفتردرمسفم

 ¥ مزال ر دندناج كن آ ا یعح #

 ۳۳ 2یا نوک ایراد سیر (تن) رعاشرتوطنف رس یا :
 ردکعد رروک زو كا ی سسک رت 7یانعم # دنش رم یورنانک دیآ هکره

 ردبناغربعش (وا )یدک دلت تبب كن هعظق ین دی یر کی وا دزوب (یوز)هکشوج ۱

 | تد كن هعطق یفتلا قرقییجیردعراضم (دنس) بکر لا تاودالاف نیس |

 هدندلاب



EY 

E ىنبلا یرقولدن > (ود)هکنوح ردکع دولا نج 

 یدک ا سه )راک دا یر
7 REE E 

REWE.تاوداوب دالعتسا تادا ی هکنوحر دک دیدلج هرروآلب  

 یدک هدسنتب .یزکس لانه علت ینکیآ مر کی ولدلد (دا) ) یو ما

 ۱ یدکهدنس دا تست هعطقول د ی داغد (تسب)

 * در دراکيح ۷ وط سی زجدا :ازم-اکوک كب

 سرخ (دزد)یدک اغا 1 24 وح ردکعد یتدارم رح یسمیکرت یانعم

 ید هدنرشع یداح تكوف ین رب قر ول د

 4 ده یاب هن رت قانآ رد دید ۰

 یدک هدنعار تب كن هعطق ی دن یر کب ود قابا (یا)هکنوج م د5 ت رجا نعي

 ذب و هعطق نجوا یل او د ترج ا( د نم )

 || تسهدتوشرهاشزاهب * شوهدزنهدحا هم دو (تس) یتاههللادمع | : ۱ ۱ * شوک تیس هنول زو بواغم ی دن د # ۱

 | كشوکدوخا ر بکع دی دیا یس شاو و كش وکی دیسک رت یانعم # شوک

 ۱3 یه رعفاکه دارا یانعم هک امافردکعذقالوق
 ا هلا هبقوف* و یوکس نل هات نیسو یھت ٌكنىلوا نیس (تسس)

 | مسا ملیت رد کر قو (شوک )رد ته ی لپ قم یک اف هل رع هنسانعم

 ۱ قالوق رو یریک دنس :ینزکس كن «بطق ین ز ڪڪ یردیصم

 ۱ ید ه دن نجوا هعطق رب زوواو

 ٭ سوج-رولوا ر دسانیعم ریز نت

 ۳ دیر نو دنن لقرفرهرا * در نمرخ همهرد سا 1 قسع(تس) رراطع میش

 | كن منطق ی دق رقولدند (2) هکنوح ردکع دررو ا ندب یسک ر یاو
 1 یراضم عجب يک بنر دعراضم هنسانعمرروا (دد) یدک ەد لوا ت

 ۱ یدک دن استپ كن هعطق ین دب نوا

 ٭ هاکتسدردکع دتر دقو تّوق

 ةد هنسانعم لاوما ترثکو هنس انعم تل ا یراق دوق وط شا بو ناک يدم ۵
 (E یدکافتآ تب هکنوحردکعد ی لا یسیمکرت یانعمرواک

 ۳ خیل تار دالا ف ین



۶ ۷ 

 Fj بی

 یدک هدنربخ تب
 ٭ شوخ ینلخ هلوا ےکلوا یوخ نام رب ٭

 شقنمسلطا (ناینرب) هکنوحر دکع دواب وخ شقنمسلطا یسسک رت یان عم
 رد.راف تعط ىع (یو )یدک هددنلات تب لر 4 طق ین دبقرقوا د

 ودلمعتسم ید هددکرت

 ٭ شول یزوس مس وخرآع آدبیدلوا ه
 تب كنم عطف یک ز وو او دانه (دی) کنوحر دکي درخ وووک یسک ر یانعم

 هلم ه۶ ارو یراعف كن هدو دم بهم نغو كن هدو دم زمه (راع آ) ۳۳9 دنلوا
 لفغت الفرد هل ههم ار هدنون یک نم هد عرب نعم لا

 دم زا ردنمادهلوا جا تك هکلوش #

 یندبقرقولد كنا (نماد) هک وحر دکع دنوزوا یکتا یسسک رت یانعم
 تب كن هعاعق یفلا رک ,ویدنوزوا (نارد) یدک هدنش یتکی اك هعطق

 عزا هدانعموا شلوا حول هدا چ یدک دودج

 هکنوح ردکع د هت یلاخ یسسک رتی انعم رواک هد هنسانعم نورد فاص

 (حول) »یدک هد نح رش یل ا تس تس كن هعطق ین دن یلل اول د یل اځ ند شو قن (هداس)

 هنسانعم هتک هدس رع

 × یدراکرب هرهأم ه دزعرص#

 تس : کن هعطن اخر قود لوط( ) هک ودر دکع د شيا لوط یسدسکرت یانعم

 یدک هدنس داس تب كن هعاق ین ر یر کبود شدا(راک )یدک دنلوا

 « یک كن آ اید سلوآ تسدهربح#

 ٩ كنارو یرسک كن هدودم ےج (هرج)هکنوجر دکی د لا كياج یسسکر یانعم
 دهر ا رم ا داانا لبا همسر اه و کف

 ناب ثر ہرحار ل رک+ حیا نھ ل رکن اش نیایزا (تس) یافو نیس هحاوخ
 هرمخ هک للا یلاعت ر تا نكرة دید ضان :(تس) نالاسه-اوخ # مد رک

NSیدک اف آ(تسد)ر و نااار  
 ا

۱. ۰ 



۷ 

 هر هز و هشم د اک لصفم یکی درونداواد نوساحا ردد قح هب وط نتاسرا ۱

 نالسرا رهش هکنوح ردکح: دیدن وط نالسرا یسسکت یانعم رد ۱

 هعط>قر هوا ینکرتفصو (رک ), یدک هدنع اس تك هعطق ینرب قرقاولد
 شوخرمس مرا ردر فت (تسءمین) یدک هدنسداس تس كن هعسات
 یدک دعاس تب لواهعطق زو ةط نو اود مرا( ےن):ہکنوجر د هنتسانعم

 یدک هدنشلا تب كن هعسات هعطقو د شوخ رم (تسم)

 » باتو بآ یورو شخ بآ هشش#
 بازااوهحوج اب مفدیاربزا(تس) یرواشترینف هششیسعع (تشخ با )
 یروق یسسکر تیانعم *. دنا هدرکرتشت اردس هک نبنازم الاخ » لشنخ
 تس بە عطق یر یلل اولد یروق (ك) فورعم (با ) هکنوحر دکعدوص

 تقاطووص یسسکرت یانعم تفاطلو قدور یتعع(باتو با )یدک هدنلوا

 یدک هدنسم اش تس كنهسماخ عطق و اد تقاط ( بان ) هکنوحر دک« د

 #٣ ٭ بارش هدانعمیداو ارت شت ۱

 فالخرب ٭ تسا محشارت ښت او ناجا نیا ل ثخ بآ (تس) یرواشرینق
 هکنوحر دکی دشت اشا یسسکر ت ی انعم »دنا درکر تست نیا لشخ بازا:
 یدک هدنلوا تد كن هعلعق ین ر ینلا ول د شا( )فور ع۰( شت ۱),

E 0چ درسا انردکعء دی دلوا  

 »ناحزا ناقشاع دنتسس تسد # نامند رکوح اف وا رنارکب د(تس) یناعلاوا

 | ین یرکیوید لا (تسد) کنوچردکید یداقم لا یسسکرتیانمم
 تبكنهعطق ین دیز ووا یر دصم ردضام (تسش)یدک هدنعن ار تد كن هعطق

 ٭ دهس یو ھا یزاتم لربل د چ ى

 كے عطق ی دب یللاولد نارمح(وهآ )کن وحر دکع د نارج قا یسسکرت یانعم

 یدک هدنماخ تس كل هعطق یر یرقاو د قا ( د فس )یدک دن س ا تس
 % دادهزاوا یدل ا توع د یعد دا

 كنس دود مو اوو هزمه (هزاوا) هکنوح ردکع د یدر وا دص یسنسکر یانعم
 (داد)ادصو توص یعع رسهسسرءاهو هلا هم یر ءاهو یراهف كن هد یازو

 یدک هدنعد ار تس لی هعطق ینرب رک و دیدربو

 ×٭داہن نتردکعدیالواماریخاد
— 

 سس



۷ 

 * هدزرسنعم هنس رسوازرک # ح

 ۱ هک میام تر مزار (تس) ظفاح هج اوت یو روم یاب ( هتد رمس)
 یٹاب یس مکر ت یان س ۷# رکد رازاتر تر ینو فدا نامزرد # دنشنک ات سدب

 هدرام دة .ندنولودد لغت (هت-د) ولد شاب (رم.) هکنوحر دکب د شول
 طخر لتوحرم-نم (تع) نالاسهجاوخرهاظو زەم ع: (هدزرس) یدک
 مروا شات یسک رت ی انعم »زا دز رس اره دزرمس نم هک" ۱۷ * مرادو یادوس

 هد نعد اس تا لر ە_ءطق فقرو یردصم ردلاوعفم مسا (هدز) هکنوسردکع د

 * ه دزرب نامرف هسا ردرظدم # یدک

 یدکهدنس نجوا كب طق یخ |یللاون دی ها ءاشدان (نامرف) هکنوح

 ۱ یدک افنآ(هدز) یدک هدنشب یفکیا كن هعاعقین ریز وراود سڪ وک (رب)

 10" # ش هدررقفانمقلاو دةم ۾

 شورف قرزوخ وشو قارز حس ٭ شود قرزاو شوک هدرز یاورب( ت )ر عاش
 ردماعط فور عد ( هدرز ( هکنوحرادکع دیګ ارا هدرزیسسک ر یانعتد

 دوخ ا ردم لعاق مسا دوتا رد راح صا ندنطت) ندمشوک ) شوک )

 هلا دیس ءا لاو اە دهن سانعم یر اص ںولوا ه: سان عمق الوق (شوک (

 هبسر اف فاک هدنروصوبر دبسنا ید هنا زرتسم یانع هود ش مرارا ص یال وق

 * سورفدوخ ردنابلیا حدمیودنک * رولو ا

 دوش و شم یس رکیالاس *#شوح هدوبیدسشارم ظءاووح (تتن) یملت رم

 ودنک (دوخ ) هکنوح رد کی د یعتاص نیدنک ی سسکر ت یانعم» شورف
 قر لوا ینکرتفصو (شورف) یدک هدننعبار تب كنمعطق ین ودوا وید

 ۱ ی هکهدننب یدردنوازوب كن ودنمو
 ح ۷ تسر هراس لعد زحافو ساف #

 * ناتسسر هیاسویشع یازسناتتسدیشءناسرددشآسن (تس )یناعلاوا

 | ی دردی رق ود کوک (هیاس)هکنووح ردکعد یی اط هب هک وک یسسکرت یانعم

 ثلت هعسان ةےعطق قر لو آی بک رتفصو (تسرب) یدک هدنس یفکت اكن هعطق
 ۱ ٭ تم ےن ہلوا ےکرداوارکربش٭ یدک هدن رشاعتد

 ظفاح هج اوخ هنس انعم شوخ زم ی داوا نکک نعد تست ییعج (مکرعش)

 یحالظصا ر کر ش ر رک ماد زرہ مرک بش تار موزا دب (تع) |
 تسم منربیالسرا نانو دنارسهرکصبو دیا عاد یوجنامزرب دہ

 هدق دتوط



۷۳ 
 کن کد اس

 یدنک هد .ییشدر دوراق وا ندول (دنرز) یدک هدنلوا تس كن هءعطق ینجوا

 ح ٭ یوو كنرا هلرادو تمشح

 ا ی (ا) هکنوحردکعد هلاوقوقو لاول یسسک رتیانعمهمانفرشفا دک
 هدننسماحتس كن هعطق یحشرب قر ةو د وک (كنر)ةبکر ملا تاو دالا یف قمساکعم

 ۱ یسک نکا نم یتا یر کر یو وا

 ۰ #٭ یوک هدرهردن الوا عم یف یزوس# 0
 ۱ رداوعفم مسا (هدره) هکنوح رک د ییلیوس هنن سلوا یسک رت یاتعم

 تس كانلوا هعطقهدلاح ییداوا یک. ر فصو (یوک ) ردءظفل ندع یرد صم

 سه نابزرت هب اوج رضاحراب دید # یدک هدنساخ

 | انعنو>ینابزرت ه لاوس رد تفاکشبلطم تمدنآردنوح (تس) فرع
 ۱ شاب )2( 4 :وخ ود کيد ولاد نشا یک رای ا او

 كن هسعطق یب 2غ در ا یرکی ولد ل د( ناز )ی د هدنلزتا تد كن هعطق ی غر یللاود

 ا * نادهدرخردنالواواتقد یرکو + یدک هدنس یفکیآ

 ی درد یر کبود قفوا (درح) هکنوح ردکع دیعلسب قوا ی تست و

 (ناد) طح اف رد ها هبیسرءاه هدماق مود نکلی دک هدنرمشع ینا تس ك هعطو

 یدک هدنعسا تب كن علت سلا قرققر هلوا ییکر فصو

 یربشتردریفم یز نار ےک رد ا٭٣

 «*یرزوستراشا هدوهعمهلوا# ردنا عارصم

 هکنوح ر دکء د لد یی وق یسیبک ر یانعم یر کناه> لنهرفقادک
 قتال تب هعطق ینکیآ یرکیود توتلا(رز)یدک افت آ !(نابر)

 تاودالا ف سرد تادا هشقاردلعاف ےسا تادا (کر
«۳ : pey 

 ٭ قوح یطلح ےہ کلوش یوک الاورز #

 ودیاشا (رذ) هکشوح ردکی د ییلب وس ورافو ی ۶اشا یسسک رتیانعم

 ان بعلت یتکنآ ود هحول الا یدک هد ماش تب کا ضرب مرکب
 هدان بیصاش تب تنسلوا؟تعطققر هوا ییکرفصو (وک) یدک هدرا اتد

 ٭ قول ) همسر لش تس اوز + ید

 یدک افئآ (الابورز) هک نوح ردکعدردقویو راک و یناشایسسکرت یا: ورد

 یدک هدنلتا تب كب هعطق یخ زکس یرکی وا دردقو (تسد)
] A RPI TROIS و قو 0۳15۳۲1۳7۲7 ته HA ۱ 



 ۷؟

 ۱ ی رر ص هود a ریا عم)ر دوار کف نوغزوقه دنم اةم كو هک زر

 (یپ) یدک هدنسسماخ توب كن هعطت یزو هط ید هود )2 ) کر ودر دکد

 هب یسالطصا یانعم یدک هدناوا تان ك هعطق ی دبنراقرلوا یکر فو

 موفافر دراکرد تربصب" هرس "اشک لب مه تدح هدءود تساتم

 ۷ س انہ تبحاصیودرتسایساد چ

 رى نو درک دنا و لاک تفک اه هشرحرد (تم) یکسان دارا

FP,ا (رتسآ) کوج ردکع دواتعسط هود یسک رتیان  

 هذ یدک ہ دنیا تم كن هعطق ی دب یللاولد تعط (یوخ)یدک

 ید دار اطهو د یلاعت هنا ےک دکر دندمس لوا كی دواننک باغ ك یدواب ود هود

 هدکد ا تصرفزاهتا هرکه دکد سا نکن امز هصن توم# اراهظا یک همدآ

 ردشفلواهدهاشم تاعف دآم کیدلب اله بوک ج هنشا

 هرابربم یس ادنتکرابچو ات ھ

 تمخرو ندا (راب) کنوحر دکي د یبناولدو تصح رو ندا یدسک رت ¥

 ك (ربم) یدک هدنحرش یوا تب كن هعاضق یحربیمرکد ولد نام اش ناولدو

 ج ودقآ راب رم )ەد روعش كنه رف هجر دقوا رد رع ندنظفا راما هنس اعم

 یه>ویخ د ڻنڪڪم دان ارمسفتولد یاشواحهدر اک.دهرف :ض» وولد یاب

 ۱ یلوا لاد سان ماوع هک اماف لا لا دردادخ دکن الوا صف (ادننک ) ردره اظ

 راد دلبا فر رګ بوقوا هقوفءات هنلدب

 راوسهن :هکرواس :شداقوحر دنکسا #۶

 » را كن هو یمض روت سرت من یک اینست رایان

 شخ (راوس )یکی منع هد رع هنس انعم یا هل هنعمر ءاهو یتفكنوئو ینوکس ||
 یدک هدنرمشع ین تد كن هعطق یمربقرقو د

 ام هس: د دنر ی نامش لمط #

 ردا عارصحد یرمسقت ردرم دةم عارصم موسا

RS٭ لا  
 ناهت لنط »۷ تشادرب یوقت هدر قبط یورزآ ےقش ؛ع(تب) نالسهحاوخ

 ردکودرزر الز کی لواط یسسکر یاب 4 دا نم تشط مزهح

 مراد هل دج (تم)یدنمآ ییاحر واک ل ومطیمج ردن رع فورعم ل بط هکدوح

 ۱ تس (ناهتت) لوط ومه ماکدیلاخ یا یلاع تو ص » ردنل اع هقرهش

 ۹ هنذه
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 ٭ نامر ناجرروط هدٌساوارضاح#

 (ناج) کت تر دن عود رووا ل ناجح یس دیک ر یانعم همانفرمش یاد

 یدک ۳ آ (نابم) ةيکرفا تاودالا یف قبساکیلعنعچ ( رب) فورعم

ENناحمدمآ نالوارازب بوناصوا  

 ناعەنسزادور یت نورا * سه  هکي دع هتسسب ولکه ار ما هلا( تدب )ی هاش

 یدلک (دمآ ) هک وحر دک د یداک هلاچ یسسی کک رت انعم دا دنا یھ

 هی دعت مدح وم ءا فور عم (ناج) یدک هدناوا تب كن هغطق نزوة واد

 تاودالا ف یبس اردو

 د دہ شکر ردکعدیدکحورایآ #

 رب زووا و هد کوک (Zz) هک وجر دکع دیدکح - سک وک یدبیک ر یانعم
 + هه یخ

 تا كن هعسات نبود یدک (دبنک ) یدک هد یی | لا هعطق

 ۱ / یدک یراقوب باولع دا روا هنس انعم ي-ءرندوخا یدک دواک

 میافر دانم ىن د كيد

 ٭ دسرر شاوایوهفهیداک ا ۾

 : سرر تفارزرمن ميکتفکسا ٭ یس یدوخ شب نم یراع,( تم ) لعام ا لاک

 ٤ (3.پر) ی یدک اش ۱ () کاور دکعد یدر سلوک و ورد

 یدک هدنعداپ تس ك هعس أن :هعطقولد يدشر 2

 درز نت .ارولوا مضاج #

 ٤ ید قرقولد تی (نینسا ( هک نوح زار ډ ید اغص نب راکب هددماقم و یدو دیک رت

 ورا و ېک یکیداکهنسانعم ںیکو ڪک (z) یدکهدنش یییکیآ ك هعطق

 ع راضم(دنز) 2 ةنکرااتاودالاقف قس اکر دلاح تادا( ) رول هنسانعم
 راک (ت») یتاهیدکهدنمباستب كن هعاعق ي دی نو ای اع عج دددرفم

 ۱ دنزرب نب زبد ازز آ زک دنزر يتسا ناروآ

 "وب دسراروا كعد قب الاک ام ۹ ۱

 هلن لاا ولوت ءا مدنش ناف مداد هب وما و ک درا ېم( تا نانا هجاوج

 قرقوب داک !(اروا) هکبنوجر دکي د یدریااک !یسیبکرتیانعم # روح بازا
 Gd امن ای امر درا )يا هایش یو كن هعطت ینزکس

 ٭ سه نیب رتشا ی دیار کف هکباچ



۹ 
 م » ۰
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 افا

 | سم یر قرقود راف ( همسع) هکنوجر دکي دی هراف یدسک رت یانعم

 ین کی كن هعطبت رب زووا قر و کت فصو (شوی) یدک هدم سما تب
 هرکس یدک اس نوا تباهمهدماب الا دقناشواج ( هسا ) کدک هدنب

 ٭ ساوا هدهب یت افر # * یداوا ء

 ۱ نداد ا یراک د که اس تل ذک ردلعیدهرلن و

 ۱ قا ٭ شوکب هّقلح هد موهم لع د لوق #

 س هک شۆك ۳۹ مرد نیا شو کب هقلح و کی ار هنمەكر ار( تە ) یدنخ لاک

 هل هکن وجر د کو د هقلح هدقالوق یسسیکر تیانعم » یکس ت زاجر زرد

 | لوا يرکدو شو ی.هنروا هک هنرش هکوح ودکی دهب وک ازا هدماتمول

 ال دقالوق ( شو ڪڪ دلمءتسه یخ دهدسر افر دس رع یلصاژا ید هقاحاک 1

 یدک هدننب یفحوا كن هعطقیشرب زودوا

 شوک هبفسشاوا ی :انعم هل کره

 تغودردرف نونکا 5 قجعن دو رک د تل

 سماد (هتعس) ]نوری لو شاد یک نافع ممدشرو

 یدک اه ا(شوک ) یدک هدنعب ار تكن هعلعد یخ یللاولد

 » ناکمهنارقا هل شا داور واک ۶
 ردرهاط قیعالط فور FE انج یول

 » ناد ز كي ر درب یزوسكنسس هل ٭

 ۲ لد (نابز) یدک هدنلو تب كن هعطت یمزوقط نو اول درب (تب) هکنوح

 ۰. یدک هدنشب یکی كن هعطق ی دبیر کی ود

 هراکش یدا راکت دخ یداوآ

 زمصات و نع مو هنساا اعم دنانودزک اشو هنیسانعد تدعو ر مت مایع دان

 لوا (ش) هکنوجر د کی دوا ڈا لوا ید سکر ت یانعمرو اک د هنسانعم

 ك هعطق يشرب هرکی ید یا کز ید حس یگزوواوید

Eرک لر اف ك  aرف سوق لکشز 5  
 (رک) کنتور دکع دقاشوق شن یسس کر یانعم # یط انة س دو نامر

 سعلعب (هتسب) یدک هدنشب یلرگستوا كن هعطق یشزگمقرفود قاشوب

 ۱ ۱ یدک هدف کیپ کن هجطق ید نواری |

 ای یو تب

2-۳ 

 ۳۳-2 نت

 رتاج



۱ 
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 ۱ ردکءد یل وسبوخ (یوکدوخ) ردمع-ا هبهقرب هلا همسراف فاکو ینو کس

 (یوک )یدک هدنحرش یا تس ك هعدار همطق ول د بو (شوخ) کا وح

 هقطا ی-هچ یلصاح یدک هدنسماخ تس كتلوا هعطخ قرهلوا یک رت فصو

 تند ساعم * و لماع دوور و سش تار( تس )یا راف ر ھظ یوک
 ۱ یوک هد ر یک هجاوخ ندا ارن ك نر صاف هدلصا # كیربک ؛یضاو دعا

 اذكر دنا لقنرازوس هنازوغواو هفطا ضع ند اسل شعا مد زوغوا
 رولو ارمسغت هم ات عارصم هلو ا هب وب همانفرشقف

 لوا یول د یک نیدلارصت هحاوخ #

 یدک هدنلوا تب كن هعطق ینش رب ود لوبقم كي(یوطید)

 ۱ راد رظنزکمجنچ ۳ وس# ممهزادابم رم رەد ولآ درکه حرک ( ت ) طواح هحآ = |

 (خوش) هکنوح ردکعد ولزوک لرب یسسکر ت یانعم » مک ناوبح همشج |
 زوکح(مشح)ردنددا دضارواکهدهنسانءم لر یک یکدلکهتسانعم بوخت ۲

 یدک هدنلرتا تس كب هعطق ین دب یرکب واد

 »راک هتس>ر لرد هر ارح زسراع ۳3

 نتسج هلم عج (هتسج) هکنوچ ردکید یعنوط تلیدیسسک رتیانعم
 یدردیرکب یرضاح نما ردردصم ما هرروا یس هغص لوعفم مس ندنظەل ۱

 كنه عسا هعطققر هلو | یمک رت فو (مکح) یدک هدب رخ اتد كن هعطق |

 | ×رقح و راعى هب وار کت امم مھ # یدکهدنسداست :

 ریشحوراع یب ندنا لاوسو رس ن داع قلخ بوساکیهدنراشاب ههشوک (رکنام) |[
 (تد )یناکردشلوا یلع ل اسور ارس قلطم هلا لامعتسسا ترثک نکل را ریدهمدآ |

 یانعم ه :شیوردزدوبن بک یرکلایم * شینکعمیع ترک کم |[
 | كن هعطق ینزکس قرقویدلس (نابم), هکنوچ ردکعد یعتوط ل یسسک رت

 ۱ یدک افنآ (رک )یدک هدنتب ینزکستوا
 5 انحیفقحایزو لو ۱ مدح خوش «

۱ 

 + ادک رخ یفل د نال اهل ار وز *
 یابنعم مکی له بع هم آر یآدک رخ ناعمظ هو اب( تد )ی اط یش

 تب كن هعطق نم رکی ود كشا (وخ) هکنوچردکعدیفلد شا یسیک رت
 یدک هدنش یز کس كب هثلا هعطقو دیفلد (ادک) ی دکهدالوآ

 | مه یداوآشوب هسیدآ ك شواچ»
۳۹ LYRA 

 ا



#۶ ۸ 

 هدشهاس تب كنهعلمق یز ووا وید هراب (شپر) یدک هدنلا تن كن هعطق

 5 نالوا موم دم یل مودو کاب ریس 5 یدک

 هح ۾ یاع دشا هح او هرس رم وحس (تس) ورم رم (یابزبس) لات

 لشب کو رذکعد قابا لشد یسسکر یادم ۷# یابزبس نه“ دزا دس دنا

 توس هنانرزاوا مومذم هلغاوا هدنربغ كنلح هکلوا هدقانارولوا لومقمهدشاب
 رگ و دیانا (یاب) یدک دنس دما تد كن هعطق یجنرب فرف و ید لشي (ربس)

 (ت) ناناس هحاوح (یموش)لاشم یدک هدنعیار تب ل هعطق یک دب

 « وا ناک تش زرت وجم تسحیم * یل موش مەخاغۈزور اداس

 یجفزکسقرقوادزب این فورعم موش هکنوح ردکچ د را موش یسسکرت یانعم
 یدکهدنش ینکیا كن هعطق

 ٠۰ ھي نالوا موم ىدقملراىما چ

 بولوارسفملرابماتدوخ اهوا نوجا حاضرا ینو اعارصم عارمصمو کلا ةحا

 رد زظ ا یب داو ارس ةت یلو ا عارمصم یا هنو ار سقت مونشم ی دةم

 ٭ تشز ی ےک اک اورد ید د#٭

 ردكم دواء اعشولوک ی سسکر تی انعم (تئزتخ) موش علاط حج (ونربدب)

 عامس (ورب) یدک هدناوآ تس لن هعطق یخش زوواودان و ووک (دب) هکدوحن

 واتخم نیک رد عشت (تسر تم ) یدک هدنموار تب كن هعطق یخ ازوواوید

 یکم دن بس ا٣ ٹن كن هرمشاع "یلطقول دنکرح (تشز) هکنوحهنسانعم

 » ترس نود ر نال ارکن وح »

 یجنزوةط قرق ود لوک (نودرک )هکنوحر دکع دواتع سط لوک یسسکرتیانعم

 تی هرساع عطول د تعسط (تشرس) یدک هدشسات تس كن هعطو

 » یذکهدنسماخ

 یرتسعم ر درا سەت ٭ موامو یاوسرهلوا لضم كلوش

 ٭ مورو کسر هم زا گرد ٭ رولکهدسان عا

 هکنوحر دکب د یتش ولوا تنکنزو مور یسسکرتیانعم همانفرشفاذک
 یرکب (یکاز) یدک هدنشب یبغزکس كن هعطق یفقرقوب دنینویوا (هجیزاب)
 ردتکلع فورعم مور یدک هدننب ینکی | كن هعطقیجغزکم

 » هلوا یو کشوخ ےکوا كنرک ی ضاف «

 5 كيونو یتف كارو ین ذوكس كن ةن ءابؤ نتف كنة س راق فاك (كنرمک موم



EY 

 یدک هدنشلا با ك هعطق یخ دن یر, ولد روذا (شود) یدک انا

 ةط سلا تاودالا ف قساکردهلص هدحوم ءا یکەدنلۆا

 ٭ رس دار دن الز ارور عم بسی #

 ر هعطق ینکیا یرکیوادلب (دا) هکنوحرلر د ی 5 یاب د هرورغم ین دهدیکرت

 یدک هدناا تب كب هع ین دب یعر کب وا د شاب (ہ) ادب يكس

۳ 

 + ر نوکن ز سک مدآ لی ذر كب +

 يدسک رتیانعمنوساوا تروءنوساواكکرا قجاولیذر یعع(رشنوک )
 هد تسماح تد د كټ هجا یر رکن ول درب د (نوک) هکنوحر دکعد یربد ك شا

 تزروع (نز سکد) یدک هدنلواتس كن همت نمر کی واد شا (7) یدک

 نکک شعازاو یلامعتسا هنسانعم مدآ لیذراضر ON ددا

 هدنانز سکن کا مواعيد ندنراعسا هل ید داوا دام تسودز رر ۳ مطا

 یزیلوا بیکتوا درد د٣ اب وک هح ی 7

 *ردولزوس دن یک وسرکر کس د چ

 AE هنسانعم نر فو ماتسشد لواردهبانعم یا (رتسد) هکنوح

 (ک) یدک هدنعارتب لای هعطق یک دب یزکیوادلا (تسد) هکنوح ردکعد

 لاو او هن عضو مرک دحسن ضعت نکل بکر (!تاودالافىساكردلعاف سا تادا

 ینیداوا یدکرت فعووک هکنوج زلک للخ هباشعم هن نکلردشلوا عقاووک
 بو یو aah YE ام

 ۱ هردزازو یک اجنزاورآیسو

 یک لاد رم فورم رس کنوجر گچ دوس ینا یسسکر یا
 « شرواکردنالواقجاو با # * یدک افنآ و د شاف (وربا)

 فکحح بحاصعبط ٭ زاد هلاسوک رز سیرواکر کب ع ک (تس) ییاواح ۱

 (راک) هکنوح ردکع دوالاتصرغص یسیکر ت یابنعم ھ نیز لس دیار اصب
 نجوا یلاود لابقص (شپ ر) یدک هدنعبب ات تس تب كن هعطق یشزوو او درغص

 یدک هدنښلا ت دك هعطق

 ۳۹ سر لح هن امور دع سس یف *

 لجو توحزرو كشخد ربات ردم كلفدنک تشير كشخ (تب) یروا ||
 یغنرب یا 4 یروه کک( ینوچردکید هزاب ی هکر یابذعم 3
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 تدق رط ناک « سک همه راک و فلز رس یادو س تس (ت) نا هح 72

 ردرهاظ یبیسکرت یانع هزار دوریکآد مر دنا مش
 یر فتر درمسفم عارب شنامادرزردوادراد#

 * عارف نسب اردرمضاح ېد داب * ردنا عارصم

 ردعر اصم (دراد) هکیوحردعدراتوط عارحوا هما یک آ یسسک زر ت یاینعم
 (رد)ر دہ اعربمض (وا) یدک دنس داس تد كلن هعطق ین دی نوا یردصم ےک

 تاب كن هعطق ین رب مرکب ولد تلآ (ریز) یدک هدهنک م تاو داود فرظ تادا

 هدنسس اا تدب كن هعطقین دب قرقولدكنا (نماد) یدک د نح رش یسماخ
 اإ فورعم (عارح) یدک هد هط.د تاو داول دردن اع ل صدم رمت نس یدک

 ٭ رادهاس سهرو د هءورصم ص چ

 درک د نح ¥ مک نوح سهلز یادوبزا بره مرادهاس (تس) ورس رم

 ردکم دیتتوط کوک یسسکرت یانعم * نکن وفا یهکو ره»یهک د وخ
 م یدک هدنش یخکیا ك هعطو ین درد قرق ولد هکلو ک (هیاس) هکنوج

 یدک هدنشلاتس كن هعطق ی دب نوا ق رهلوا یبکر ت فص و(راد)

 * رارفیردنالوا شااردلعت ٭

 ظف> افرا رد نقزق لاب بو دنا لم ترض یسسکر ی انعم ید دکر

 « یدیاتراشا نزورباسلوا#

 شاو (وربا) ایا شاه هد کرت ر دک دی روا شاف هدنلصا

 نواقر هلوا یدکرت فصو (نز) یدک هدنلوا تس ك هعاعق ی دی یم رکود
 یدک هدنسماخ تد ك هعطق خشب

 ا × ی دک كب بورود نت | نار مرک

 (ناد) یدک هدنح رش یربخ | تبب كن هعطق فا ۳ رکيو درا( مرک ( هکنوج

 یدک هدنسماح تبلت هعطق خلا قرققر هلوا یک ر فصو
 × شورف هناخ نلیااندلرت چ ۱

 مضاح رها (شورف) یدک هد سنعسأ تب كن هعطق ینحوا ولدوا( هناځ) هکنوح
 هدنرب څا تدب ك هعطق یحضرب زووا یرضاج ی ےکتنردففخع لعاف سما دوخ اب

 3 ۾ شود ناخ یرسریسو لاتع یا یدک

 فت ۴

۳ 

 هناخ هورگناژین × نیشن شوخ و شود. هناخ نامدرهام (تب) یدزربینخو
 (هناخ) هکنوحرارد هدنژوما یوا هدماشمو ید هدنکرت + مه اعرادهکت

SN EE iE SSاه  
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 _ردتفاطل ی دصتم

 ۱ لواوویرمسک كياح هال رع نکل رر د ناو هسزاواراردهدنام هسرواوا 1

 هرارد ناوە دا لطام ید

 ته لر هم ءا (ناوح) هکنوج ردکع دهرفسنوزوا یسسکرت یانعم

 مافی هنسنرهو همانسرف فا لوهجواوو یم اما ملا

 ماعطهدنحار دراو قرف هدنساراناوخ هلا هدنام هدحاص هلوا سلوا هتسارا

 هدنسماخ تب كن هعطق یا یرکی ود نوزوا (زارد)رونلوا لامتسا هلماتفلت

 ٭زا ج رطس نیا لک ا ثولم ك × ۱ یدک

 ییک رتفصو ( ناب فورع» خرطن هکنوح ردکعد یاس وا چر طسهدنلصا

 یدکهدنس یفحواكن هعطق یخنلا یرکب قرهلوا

 نور هاو ی

 كل ونئمو ینا (هوخ) هکنوحردکعد شاش ینا یسسکرت یانعم
 تس كن هعطق ذی یرکیولد شا (رس) یدک هدد رم یس درد ییلا

 »رو هدن در دن دنا مهف شوخ ندا ره # یدکهدنلوا

 دشا کره * فرش عذص نبر نک اشا یر اددرنر کح )تو )فاعمل اوا

 ینو دو دک رر دو مسا هدنلصا # بطلا ۱ مهدسروهدید

 تاودالاق قتساک ردن تادا (دو) یدک هدنرشاع تس ر هعطق خش

 ٭ نکفرس هب ی دنا عضا و ید« ةمک رلا

 لعاف سا دوخاب رضاحرما هل رسک كناف (نکف) افنآ قیسدق(سس) هکنوج
 فا هم یز کس ك هعطق خشب قرق یردصم ی دا نت لار

 ۱ زاب ر ما کو زارد ن او اذکون شلداذکوردقوب هدکنهرف 9 ( نکفرس

 چ ع ه دم هرروا یددروس دعو هده اہ د لر رک غ طا الاغ راظشفا وا

 ل

 ۾ نکشلدردندناردگتیمدآ ¥ رد ر اکدلىا

 یدک هد تس كر هعطد یت د نواولد لکوک لد هکنوح ردسکرتفصو

 Eo عاق یتسضام میکنن رد فخم لعاف مس 1 دوخ اب مضاح رها (نک)

 یدک هدم ساخ ٹا

 ٭ سعا ریکتما دمصخ ویدم »
 ینکبآكنهعطق ی دب قرقودكنا (نماد) هکنوحر دکید یعتن وط كن اهدنلصا

 هالنډ تس كن هعشأت" لبق قرا ھوا یکر فصو (ہک) یدک هد

 3 » سعآرکلدنالوآ شاد یرطات# ید

o ۷ 

 ا
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 ٭ لو لالش ارون ده دم او هار ٭

 لو ( هر )کو چر د-کچد لوپ ښشغوړوا دوخ اب ل وړ رمموپوا یی رت یاسنعم

A PTE EIEN 
 ناخ «رفس مزع شالا هتسد تخر ۾

 یه یا هنس انعم هناخ تالم ګو باب سا لو ارد هب انعم س( تخر) هکنوح
 ماعط ی ع شاخ تسردو تسار عبار هبصعو ۶ ی ثا اٴ سرفو بسا

 یدک هدنعر ار تب كن هعطآ یخ دبنو اول د شيلي( هت و)

 ٭رک !هساوا متمرارد دز همح و

 رڪڪ ٭ بای نوح وش یم دوخ زو لد غعزازاس لاب( تس ) یدرینحو

 یتعب ردکع د یدروا هوخ یسسکر ت یانعم ٭ بآ یوررب دز همخ دناو سور کس

 كن هعسا ته عطق و دیدروا (دز) مولعم (همح) هکنوح هنس انعم یدروق همخ

 ۴ ها: E دل

 5 دامن ر رد دوعن رمیدحا ¥

 ی دپیل این ا- (دوع)هکنوحردسکء د یدوقدوء هنا دروع یسسکرت یانعم

 رد رع (رمت) تاودالاققمساک ف عع (رد) یدک هدنلوا ت كن هعطق

 یرا تم عجردضام (داج) ردهباشیدهدمسراف هنس انعم نادرو

 یدک ه دنر خا تس كن هعطق یخ دي نوا

 ٭ داد یورردکعدیدلوا راکش ا #

 كل هعطق یج دی یکی و دزوب (یور )کت وحر دک دی در وزو سک رتیانعم
 یدک هدنعنارت د كد هعطق غرب یکی ود د یدو (داد) یدک هدنلوا تب

 * بارز ساوا وهف مزو سولز ك #

 یر تر حح» و دتاا (رذ) هکنوحر دک د یا اقادودیسسک رتیانعم

 كن« عطى دی ی رکبو د ق ادو د( بل )یدک هدنحرش یسماخ تس كن هعطق
 »بعت ەمكح یل كمال درب یدکهدنس یفکیآ
 ورس ريما نوساوا یرغو زورفو نوا نودلوا عا هنسانعم مل در (ىا)

 یادکو رسخ هک ب یلارام ٭ام ےڈحز یرود هکباتفا صرقیا (تب)
 ردنوګاٽدحو هت ءا هک وحر دک ع دق ادو در یس وغل یانعم« تت

 م - ر



 یدک هل رب هودهناکر دراج لد ثم و د (اهقنع ق هنو عم ا االول ةقانلا صخراام)
 ووڪڪ دتا وا هک ودرول اص یخ د یدک ه دنس هب اسكي هود هنو ماا

 ٩ E + ی ..

 ٭ لء د ی داو اربقحو روخ دش لاج ٭ رولبروسی د

 ینرب یرکی ول دقارپط )=( هکنوحر ډکي د ی دلواقارپط یسسک رتیانعم

 هدنسداستس للو ا٣ وطد ود ی داوا (دش) یدک دا TF عمق

 ۱ * رکنا كسرډ هن ی دیشرام ¥ ۱ * یدک 1

 یر بیر کی ود نالس (رام) هکاوحردکیدفالمب تامل د یسک رتی انعم
 یدک دنعد ار تس كب هعطق ی رقوب د ید (| دش ) یدک ه دنع اس تدب ك هعطق

 رد هبر دصم هتک ابکهدیرخ |

 و راک و تسکر دک باا یراکبتس د #

 شیا(داک )اش قمسدق (تسد) هکنوح ردکع دیش لایسسک رتی انعم
 زاد هبز دبصم شک ایک درج یدک ه دنس واس تس لات هعطق یبحشرب ی رکن ولد

 # راک تسدراردهنب دا نالا غاص# مهفاق ۱

 نورومو عم هة شد ندنودر دل ڪڪ د یک کلو اردزم هک انو دیس اه دن ول

 ِ زار دزاکتس د هد هر هن

 *ر ون د نداد نج هغام وابض بو رو ناب ۾

 3 دمچف هب (تس) یمطترم مر د طل تساز اقم امو هنسانعم ائ

 هنسانعم هرو( ندا د )کره ٽسارزا شح هما دب × کر تدالابزا

 ۱ یدک هدنع ار تب كن هعطق یگ ر مرکب یسضامر درد صم

 ها * روت دنز نامر عمر یوق چ

 | نابهرد هک » نخان دنزو هام دوش راوسواوح (تس) یناهفصا رو یضاف
 (نان) هکنوح هنسانعم یعروا قنرط لصالا ق » یافوغهدرک دب شرود
 قرهلو | مک رت فصو (نز )یدک هد سعد ار تب كن هعطق یخ دب یر کب ول د قرط
 e یدک هدنسپ هاش تب كن هعطق نش نوا

 1 هل و ۱سر یشناهکلو از ادا فتح يه #

 یفملا یرکب قر هلوا ی کر ت فص و(زادنا)یدک افت | ود لوص ( بح) کوج

 ردقوب هدکنهرف ید( ادنا بح)یدکهدنش یش زکس لا هعط»



.۰« 

 کد هدنمپاستپ تا هعطق یا یلاوید حدف (هنابم) ید دنس است
 تاو دالا فقہا ر دہ اعرعض(سشاز |

 »ارس نادنزر د هب رکی داوا تس # 7

 هدن ادنز نکا لک د نکع فف یی دکر د هک ندا تاع( ارس نا دنزردهب رک )

 هدس رعوكتحو یدک دکر ت هبا همسر ءاهو یتف ك هدح وم ءاو ینو کس كن ارو

 نا دنز ةبكرملا تاودالاف قبساک ف ی (دد) رار د طقو مقو رونسو هره
 یدک هدنحرش یاس تد كن هل هعطق و دوا (ارس) هن اھ بدح فورعم

 « اش مدنک یا ییاوک هزول #

 «یطقود یاد-_غن( مدنک ) هکنوحر دکچ د یشرتسوک یا دغب یسسیک تیانعم
 یضزکسزووا هدااح ینیداوایسک رت فصو (اغ) یدک هدینعس ات تس كت رشا

 یدعهدنش غز کس كب هعطق

 «سعاناسنارد هب رک لمحو لزک

 كازو ما لع ہک دشورف ناسناردهبرکوک عمسط (تس) یرونا ےکح
 قمسدق ( هرک) هکنوحر دکع دهدفح ر غط یدکی سسکزتیانعم » تسلاوحرد

 ةدحومابونوکسكنوویتفكنءزمسه (ناسا) اف آق سد (ید)اضآ
 رر دنا ندیردهکق جرغط هلا ها" نو و یقه كن هدو دم

 ٭ سع انارو د ول لوغهاکب اوخ»

 یاش لوغ یسبکرتیانسعءهمانفرشقادک اند ی (لوغهاکی اوخ)
 (هاک )یدک هدنس یکی آ كن هنیداځ هه عطقوید وقیوا (باوخ ), هکتوجردکید
 ناداس هکرد هفت اطربندنح ( لوغ) ةبکراا تاو دالا ف نیساکردناکم سا تادا
 "اردالال» بور دزآ یدآ ندلون بولوا لک شنم هبا هل لاکشا هدرلا رو
 یرغل سش هرزوا ببرت هنانسعم یک او رر د لوع هدهلعا نوین دمسه

 ۰. لوغ نرددنفسوکنوحهاکهاهناداسردلوغنوح هک (تس)
 × ولا دک داروس هبا انف كب × ۱

 رده دعارمومول یرمییفمر درج درست وب

 + ولد هر رکر تش رارید بو دنا نعط +

 ۲ ابو ینوکسكنارو یمن هبنراذ فاک (هب رک) یدک هدنسماخ تس كب هعطق

ba 
ET 
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 کت

 یک هدنرخآ یدک هدنش .ینزکسكن هعطق ینربز ووا هدلاح ید داو ایم ہک رت فصو

 ردهیر دصم هک ءاب

 زسانر کم هاکر ز بآ ٭

 ۳ اب هل مح یعع (هاکرب ا (

 هدنس هاح تس ك هسعطق ی دب ییرکیودتلا (ریذ) و )کند

 یک رت یانعمو یدک هدنلا تم كن هعطق رب یللاو د نام ( ها اک )یدک

 رر در درول وص ندا نامص کردروهشم لمه ید ەدىك رت

 و * راوخ را منز یشک ن نروی ده #

 + یراوشزابنزافو زاددرکت ۶ یراز تسعدو نک لو (ت» ) یاطن

 یع>وا یللاو ددهء (نابند) هک وحر د کک د کب دهع یددسک رتیانعم

 رسکلاو خفا نب كن همم ها (داوخ) یدک هدسنخ رش یار تم كن هعاطق
 هدنروخ ییعع هلا ارو یس هلاما ۱

 »بر اکیا ےل هساکه س مه

 نودرک هناخزاور (ت) طظفاح هح او راکبابو سس و ےئل ی ( هساکه مس )

 هراو ید یسک رت # ار نامعم دشکب رشا رد هساکه سس نیک # باطمناتوردب

 یدرار وام 2 موقر هساکه مس یخ دمه ر داد برم دانع وي و دولقانح

 ضو» ون د شع ارارول یی رالام بو داما دء او لق هبا هک مارکالاو ما ءطالادعد
 كه عب اس هغطقول د قانح (هساک) مولعم (هس)ردسلوانهرولظنمهدینک

 یدناف سفت لیپسح یویش .دیکز نکا دسراف (اکب )یدک هدناستب

 یعع یا لوقا لعف با صو دسفد عع : لواردهب انعمیکا(ناکیات) ارز

 ۱ " یرومه هلنهرف فاذگ لاو هراوآ

 × ماهه او یس یدشا دزابو تس د +

 حرسدوخ سشوکب لو # راس مدزابو تسددوخ' نتشک یارب( تس )یتاک

 (تسد) هکنوحردکعد یدروا قاباو لا یسیسکر یانعم # دسناوس کور

 یدروا (در) یدک هدنهپارتب لو هعطد ید یرکب ودقانآ (اب) و وذ لا |

 یدک نسا هعلطقولد 1

 "مات یر عشا هنا هدشرب
 یفعرقو دولوط )ر( هکنوح ردکعد شلواولوط یسذق كنا یدسک رتیانعم

 لن هعطق یف تشل قرق یر دصمر داوعفم ےہ 0 ید کە دنلوا تس ك هعطق
 ج
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 یدک دنس یز كە ر “امو لد

 یدنافرم فت هل ہنس یو ەد ام

 * توکس ید دمنا رد مديدمهم

 یار یرکی و د ضن (مد) هکنوحردکعد یدکحسفن یسسک یا

 ةيکرلاتاودالاق قیساکردننسک تادا (رد)) ۱ یدک هدنش یفکب | هعطق

 یدک,دننسماخ تاب لو هست ٌهعطقول د یدکع(دسشک)

 »دو یادو نه دند ناو #

 ىا او دیو دوسح یوسعع یل نعد یعچ لو ارد هباشعم یکیا (نیبنا وان)

 دیا » باتفاز دشکي روک هکربشوح ¥ باجر ددوبنیبنآ وان ن نمر(تس)

 تا لات هعد اس “ هعطقول د فرض (ناوان) هکنوخردکید ی روڪص فص ۱

 هدنلوا تب كن هع ةى نوا هدااح یی داوا یکر فصو (نب )یدک ه دنعیاز »

 ˆ ٭* دون " هبسکر اد دید هربقف لب * یدک :

 یر قرقوا د لوک (دوسک ) هکنوحردکعد هسک لوک یسننکر یانعم 0

 نوسلواضوب نوساواولوط فورعم (هسک ) یدک هدنستماخ تا كيهعاطق ِ

 لس تشسکداسعار ةف نان م«

 ل ESE ناغاخر د شکیبا # نترد قرزارات WETE rs چ

 یرک ود قمر (تشکنآ) هکنوحب ردکچد قمر دی وح یسکرت یانعم |

 رهثیخ د مهرلر دباب ون هلکنا هکدیوحم (لت) او رک اشیا" تا ل هعطق ید |

 تسدقرهلوا طق تمالع نوک ندرمم لنت ید مهرواک ام رم ح
 رد نسا ی سد هن-اتعم قمر نالو ٥ دلل لوا ر درو تم یس هصق هکر دل | ییعد |

 ¥ لبق هماسنارکو ناچ نارك لوش#

 حالا هسا نمم لهاکر رقت یرب رد ندطقل یاو (هیاسنارکو ناچ نارک) ۱

 نکا یکی راکدندرغآ یسهکلاوک و رغآ یناج هدانعموب ه دکر تر درا لو
 اید یرمسکر ا ۱۳ ۹ بیهمودرغآ یی . هکللوکه دنکزت

 یدک هدنرمشع یداح تس كيهعطق ینا قرقوبدرعآ (نارک) هکنوحر دلو :
 یدکهدنش : یفکیآ كن هعطق ی درد قرود دکل وک (هیاس)مولعم(ناج) ۰

 + ابر هلمح اه :یشویسحیدارا» ۱

 هکنوح زار یی وزوا بوح روح یسنکرت یانعم عجاف اذک |

 (شو)یدککهدیشهباستب كتهعطت یبتزوقط یرکیود بوحروج(سخ) :
 فصو

er 

 حالظصا بارار دی رع (تو>یرب)

۱ 



 ع ح ۱

 هکنوح ردکعد هلالی مغرا وطنا یدسکرت یاشعم ردنا و

 ردلاح تادا (ی) یدک هدنعناستب تن هعطق یر یرکیوید نالس -(رام)

 | تس كب هعطق یجنزوقج قرهلوا یک رت فمو یبیض امر دعراضم (دربک

 یدک هدنعبار تس كب هعطق ع دب یرکیود لا (ِتعد) یدک «دنیسداس
 | La قن آ قیس دقردرکید ع عجب (نا رکید) ردهن دعت تادا هدحومءابیک دلا

 1 و +

 یرکب كنون هول ودول (هنوک ) کوج ر دک ید هصق یک ىسك ر یانعم

 تب كن قید قرق درد كب (نیتسنآ) یدک هدنحرش كنس ینحوا

 ER را # نتتسوب هنوکز اب سحاق ثدع ۽ A “یدک هدا

 شفودهتسرت (هنوکزام)هکنوحردگیدالروک مود هست سمت یاب
 یجش دیقرقوبدلروک (نیتسوب) یدکهدنمباستب كب هعطد یبزوتط قرود

 یا ت كت هعطق

 ٠ ٭ هامودنشروخ هبحزدنوک هک ی

 e یسهبچ نوکویآ یسسکرتیآنعم هماينفرش یآدک
 ۳ یو

 et 2 هبیماخ د :هلقوبدیآ(مام) نوک (دیشروخ) فورم (هبج)

 ۳ ٭ ها س غازرون د هموم صحت # : یدک

 هرات (غآز) فو بم ابس) هکنوح ردکید هغ را هراق یسک وا یابنعم

 نیب نوا مون هلا هغراو هرات ارزیدک هدنازا كن هعاعق یشزکسزوواو د
 ردهههنمندن ر ۶ لاما ہے کو دیا یراج ید بار الا

 ۳ * سا رد سرو ۳

 یانو نی زک * مہ مرآ ر يم لرت نا سایلرد ناب ل تیز یاغْفااب

 € ةوحر دکعد ات یسک و یابنعم * یزوردوش نوخرب نماد ناب

 _فورعم(سابل بکر ما تاودالاف قبسساکف شو مد)

 سان شرتخار دیدآ مم مهره

 رضاح ا (سانش) یدک هدنلوا تب كن هسیماخ هعطقو دز دل (رتس ا ) هکنوح
 ی تب كنهعطق یخ نوا یردصمر دف داد

 "۶ ی ار طب هک

 ٤# ضوحب . alتوخ ح رب هدنا هما ی *

  ۸ elوردک ييو نیس  ec a alقلاب ا



i ۸ 

 سس ی هرکاهسلوا فتهنشوارب
 رک ددش ؛ یر کد رولت د س ردسات عارصم

 ناصرد ه تسا هتس یاخوا نام یوم زج هکره ( تس ) یراسنا هتنا دبع ےس

 « ردکید زا قاشوق ندر یسسسکرت یابنعم رکددنب یر کى د نامشاع

 نو ید هدنحرش یاونع لر هعطق یمدب یللاولد یخدرب (رکید) هکدوح

 ۱ ردءرا.دم (ددنب) تاودالاق یتیساکر دااح تادا [9ر رج ادا هح وفم

 قیرقود ياشوق (رک ) یدک هدنسداس تا كن هع سا هعطق دید یسضام

 یدک هدنش : یر کس نوا كن هعطع رڪ

 يرسهترد رسوم * داف سماب را تشط هسر و درک #

 » دا ممر ولوا لم د ی داوا شاف ی رس # ردنا عارصم

 داتفاماعناسمردادصنآ ٭ داتفا مازنوح هدازهش تشط ( تب ) یلاله
 x ر۶ (تشط) هکاوحر دع د یدشود ندماط یشط یسبسک رتی انعم

 هکنکآ لوس لومعم ندرفاب قعب هنیسانعم تبطردلمعمسم ید هدنیسراف

 ناردالاف قیس اک ن می (ذ) ردفورعم راراقس باونا راتواخ هد رثک ا
 ر دہ "غرم هبقم نیش یدک هدنش یتکا كن هعطق ی درد قرقولدماط (مان)

 لی هعطق خشب ق رق یر دصم کیت یدیاداتفا یلصاردضام (داتف) قساک

 یدک هدنس :ینزکس

 اکرسقمردربسفت .  میدیاموتکمیکی رسهبادشنا

 » یدهداتفاراکیورر شاه * ردا عار

 ی هکنوح ردکعدیدشود هن زول یا یسهدنکنكنا یسسکرتیانعم
 عع (ر) رد خریمض((شا) یدیکهدنعیاس تس كت هعطق یجندبقرفولد هدنکت
 كن هعطد یجشرب یرکیولدشیا (داک )اغا قبسدق(یور) تاو دالا ف یساک یلع
 یدک هدنسداست لی هات هعطق و دنوکژود (هداتفا) یدک هدنسداستس

TTT ATOY 
 ردنا عارصم  r aSا ٭ نارك د تسديد رکىمرام چ

 هرابع و * یرامرتکسمنارکی د تس دب * یراکم ه دیا و تس دز اوج ( تد )یاطت

 هدنماقمكنا هدىکرت ردر رک دم قانعم لوا روقاوا لامع نیا کو یک ا
 یهراتونال. ہللا لبا ینا رار درقب و دنکه ن زو ڪڪرردٽوط هرخا ینالس
 رولوا ندناجاللطصا دادضا هجر دقو لعدزغانآ هرخا اررزک هل لاو دن ونک یشنا

 لکو
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 نالد درو هدمط الس فو رعم ا رارند ناچ رت هدس رو هدس راقاک اهن تام

5 ۷ 

 (ت) قناهراردناج رتءدس ر هوم دن سراغ ید اتعمو هست

 یانعم # دنشک شاتر نان شید دم کک شنا هک کنازهرفسیم ۱

 تس كن هعطق ینزوواوب دالوا (سد ) هکنوج ردکید ی همکحلوا یسک ا

 هدنس ید ا یندینوا قر هلوا یسکرت فصو (شک) یدکهدناوا

 نکلردزنا- نیک اعترسفآ اورمسسغتا نیب هل رابنعاانعم اوا (هتک )یدک

 | فوحرب رغ مظان ید هدنوب ر دیااضتقا یماوا مسفت ینا رم ضم لوا مظن قوس
 ٭ نارملد فاز ی ادرت لمنس # سی

 ردهفاو حج فورعم (لس) کنوح ردکعد لیتسسات یسکر یاشعم ۱

 ا
1 

 تد كن هعطق ینرب یی لا ول دساب )2( یدکهدنحرش هح ابد طنساوا یلیصفت ۱

 * رک ر ددرادروزراویّوف + یدکهدنلوا |

 جرب یرکیود توق (روز) هکنوجر دکعدرتوط توق درک یسیسکرت یانعم
 | كن هعطق ین د نو۱ یردصمردعراضم (دراد) یدکهدنسماختب لتهعظق

 ۱ (رکح) یدک هدب کل تاؤ داوډد فرط تادا (دد) یدک هدنسداس تس

ARواکرونهدنلحت حالطصا و هدنکرازید درکه دس رع ردع ی3 هان  | 

 o یانعم ردشاوا ناو درادنآ هدهد ضعد رار دیار« .عت ولد

 ردکع درتوطوم

 ۷ × ر ذکر در دکع د هلل اوذع ی يعد 07

 تاوذالاق قیساکر دنس تادا (رد) هکنوحر دکع د ےک یسدسکر ت یانعم

 یدکهدنش ی درد یرکی كونشم و یضأم ےہ کرد مضاحرم(رذک ) ۱

 ٭ صور باه اسوم الر +

 وح بآ م د ص یور ب بآتس د ور تاام م هد ددر رز دنح (تس) یدنخ لاک ۱

 ارو » (ور) فورعم (بآ) کوج ر دود هکودنوصز و ینسسکر ت یانعم ۱

 میم کهدنلوار درضاح یه ( رھ یدکهدنلوا تس كي هعطق ین دی ی رکی ولاد

 یدک ه دنس ۳ تا ٽن هعاعق غز کس یرکب رکا

 »زر رب کرر كعد هل | تجسم *#

 لدر زر یرر * ارناضاع ناورو تجر ی (تس) ینافاخ ےکح
 (یزبر) هکنوخردکعد لود كسرکود یسسکرت یانعم » افصزا ینا
 رولو اردقمهرکقوح مات هدسرافردبطا اتم مرام

o 4دی 0 ۱  



4o1 
 ل ا ل ےس ل س س

 یربسهتر درمسفم هرانحزادا سنا س ساوا لع د#

 ۳ هراکش ارولواندر لغب دعوا م ردنا عارصم

 « دنارانحزادکنادیسنآ ۰ مر رک اراک یورزا ینآ (تس) یروا ےک

 (دیآ ) فورع+ شن آ هکنوح هردکع درواکش ت آ ندرانچ ی دسک رت ېانعم

 تاودالاف يبس اک نمی غچ (زا) یدتنکم دنر شاع تم كن هعطق یکی وا درواک

 رر د با دهد رع ردخاعا فورعم هل صف كن همسر اف ےج (رانح) ةکرلا

RET RESژدق هنسسعاس ات بولوا اد شتآن دو دنک لم  

 رانحوج مروآرب سن "ارکرادمبع ٭ عارمصمرب ده دنسه دم هقرب قرع یحراقب

 ٭ را هس د کرانح و یو دک يه #

 رد ات عارصمیرسختردرسفمقداسلا قاک
 ٭رل هنس کن ازعوآ هنری #

 كن هعطق یفلل ود قاب( ودک رکن وحر دکع درانحر و قاقرب یسسکرت ی انعم

 تدحوهتتابکهدنرارنآ اافنآ یعسدق (C7 یدک هدنر شع ی داس تس

 کر دقاروالارب غصو رفمرفرصتو رەعلار كر رانح تساشمهحو ردنوحا

OD AE SEEات ا و  

AEE TPIT 

 یرمسفمر دراسة ٭ کو كن رلنلو اوکه نب رب رب #

 ٭ مھ تسا سو اط سو اط رسمه # رد ا٣ عارمصم

 دشان هک« سوم انب دین یکن م نوحا مم .(تس) یعاطتر دمظان ظف مه کهرکص

EPECكعد ردسواط یرارب تل سواط یهدسکرت یانعم *  
 هنسانمرارب هدااسو نسو هد هرو هدداج لوارد هنانعم یکی ا رسم هکنوج

 نسح هکردشوقربشقنم یاو مد (سواط) دو کتو نور ناب
 ناسواط غان نع هد دس ناتسا (تس) نااسهحاوخ ردلُم م برضەدلاجو

 بولو ا نامارخ هدننح لوا ندزلکهبابند » ارتردق همعکی ام ناخ رتو کز ا ٭ كلم

 ظل ەد رء (هت کک )ردلوقنم ی دق> نددتنح هلا مالسل ا هملع مد ترمضح

 - ظفح افروایز اهل او اوریرونقوا هب اواو یکی اسواط طفل هدیسراف دود

 * نا جرت سلوا یسانعم شکشب #

 هنسسک نان لقب ربندنرب غل کیا لواردحالطصا هدانعم کی (شکشب)
 ج



 ٭ تسشاو ازور هلاحو ا یدلکچ

 كن هعطق یفکد اول دنوک (زور) هکنوحر دکع د یدرولوا هنو کوا یسک رت یانعم
 قبساکر داغر وار د هب دعت تاداهدحومءاب یکه دنلوا یدک هدنعر اس تس
 یدک هدنعبارتس كله عسا هعطقو د یدر ووا (تسشن) تاو دالا ف

 * نالوا لاح ناشی رر داو رس یل #

 نمتسدزا هحرک * دشابادب و فطل یددد دشارک (تس) نااسهجا وخ |
 تادا(ف) هکنوح ر ذکی دز سقاو ر ماشاف یدسکرت یاذعم ٭ درب > راو رمس یل

 یدک دن تب ن هعطق ی دپ ترکی وید قابا(اب) شاب( )د دیش
 * نالوا لام بند هرکصهدناغوح #

 كن هرشاع «تعطقود هب را (وج) هکنوح ردکعد شمالاق هب رآ یسسک رتیانعم

 یکی ا یردصمر دلوعفم مسا هنس انعم شسدالاو (هدناغ) یدک دنعسا تب

 ۱ قساکر دفن تا دا نود که دناو ار دنا ن دن ام که دنس هاح تس كن هعطق

 ٭ر دیا دمما مک ش هدنر اد مشح

 یندبیرکیودزوک (مشح) هکنوحردکعد یتئوط زوک یسسک رتیانسعم
 (هدنرا د) رد هنس انعم دما از اح هدر و نم بکر ت نکلی دک هدنل ټا تس كن هع طق
 هک E EY NS كن هعطق ین دی نوا یر د صم هذس انعم ی و طر دل ٤اف ما

 راد دید یکدرف مشح هکلزوک #

 هدا من کنرف شح رازه ٭ ماج بشوزور و یور ندید رمز (تس) رعاش

 ردره اظ یسسکرتیانعم# ماوردرب

 # تو رزردیدلداقرغ هنوتلا#

 ار ظفاحیابات رس هک+ مرا د بک هشنه اش نیرمشرترعش نیدب (تدب) ظفاح هجاوخ

 (دد) هک وح ردکعد یدئوط هیونلا یسسک رت یانعم دراکمم ررردارح

 تسكن هعطق ینکناییرکولد نوتلا (رز) هبکرلا تاودال ای قش اک ف عع
 یدک هدننلا تس كن هعس ات هعطق و دی دتوط ( تف E ) یدک هدنعن اس

 ٭ تورکرد یدنل هلعسیدن وط یاد #

 هشت مشنآ * تفرکرس زا هرز نآ یادوس لدزاب( تد )نالسهحاوخ

 هدو (رد) هکنو جر دکي د یدتوط یسسکر یانعم# تفرکرد شیور عمت شدو

 افن | قیسدق(تفرک )ةسکر لا تاو دالا فقس اکر د دس تادا ||
 . سس >
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 ردع ار مصم ول یر سف مر درشت

 # دامن هلاک شرر همر قلا د #

 tw RT 0( هک.دوخ ردکعد یدوق یا هنکشا یسسکرت یانعم

 هههم نیش یدک دناآ تم كز هس هطقینم رکود شا (رشس) ةمکرااتاودالای

 همسر ءاه میکتتهنسانعم شا (اک) اةطبسدل !تاود الا ف تیساکر در اعر

 )دا) یدک هدنسماخ تد ك هعطق ین دیر کب ود شاخ( ) هلفل | هنمةوم
 یدک هد رش یا یکن اقرق كن ونمو و د یدوق

TETER IETF 

 ل هعطق ین د یر کی ود لا (تسد)هکنوجر دکع د یدتلبا لا یسک رت یانعم
 ینتلازووا یردس هم ردضام هنس انعم ی دلی | (دم) یدک هدشنهارتس

 یدک ه دنس ات تب كن هعطق

eeeتب  

 درون زا یداوآبواقم بوایزو ۳۹

 تالفسر * روم ناھ > مغو شونرز ماجز ناور لعل (تس) نااسهحاوخ

 د قدور" یکی اتمی زی ۲ یروخ یزا هجر منیدمز

 همش هسعطق ید نواولد مدیمدروخ اخ ملکسم سا ردضامود

 * عارناعوع ی دابا درک شا یدک هدنس اب

 یرلمض نام الو ك هشوفءات و ینوک- كن همجقم نشو یمض ت مد كنەزمھ( تش ا)ەكنوج

 یدک هدنشب لن ها یری د دلی (درک) عوامنوخ یم هل | ےمو

 × عا دو یدتب ادرک شوش یخ دمه ٭

 بشتساروا کا × درک شوحس ن ھ لدا ارشوخ> زور (تس) لمعاع-ا لاک

 کیک کردک یهر یدلب ا شوخ ی هصکی سکر تیانعم » تفاز شوخ
 هکنوج رار دیا ل امعتسا هد نماقمویدنودلوا شوخزک هصکو نوسلوارمخ

 کین شش سود ٭ یدک دنعباستس كن هعلطق یئکیاولدهصک (بش)

FETEاف  

 * تسکش هضب شرسر اوسر یداوا «

 شاب (رس) هکنوحر دک د یدرق ه طروع هرزوا یثاتیسسک رتیانعم

 a) تاودالا فقم ساک رد” اعرض هم نش)یدک ارا موبد

 | ك ه عطف یزو ةط ولد یدرمق (تسکش) وله مد هدسراقر کہ رع

 تست



sor 

 ٭ هلوا لاب یب ےک هک ۲ ارسدوخ ید د »

 وواو دود (دوح) .هچلوحرد_ کید هنشاب ودنک یسسک رتیانعم

 نکلردسرافیند (لاف) هنس اعم شاد( ) ی دو دهن ارتب لر هعطو

 * هلو | لاج یرعاب کلو | ق اطر هنتس# ردربسهت

 حورح لد (تس) یرواش لاح یرُعا رار 3 یی شاع ییسعع (قاطرب هنس)

 قاطیسسک رتیانسعم# قیاطر هوش توزنادان ٭ یایسشم دنمحاح

 تا : لنت «تعطق ین هنر کی ول د نک ىکا( هنس کوت ردکعدسکو که رزو|

 وە (قاط) ةتكرملا تاودالاق ییساک لع یعع )س( یدک هدنمااب

 لرد نیاطلاوذ ەپ هنسن نالوا تات یبا ىح هنسانعم تاکو هر ډ ن ت مو

 * دره رطقر دکع دیدزکبواب قوج # ۱

 هک هدکمورو (هرطق) کاور دکع د یدروا هکنل ه دکیرو یسسک رتیانعم

 اریزر د بسا یخ د یس انعم RET نوت هلمط ج دم>راربد

 ل یبہ دق( )مهفافر دیا ماا یی دیدار د هیات تکرس ترک

 * د صا نتیروسشود هرکه ۱

 ٌكثسع یسک رت یاتعم ت روان روس هدوم و رل شو (هراک ه (

 یخ ا یلل اود ثمعو هدومب (حه) هکوحر دکود بوسنسهشاا هدو هيو

 ءاه هکنوس هنسانعم بوم هشب (هراک )یدک هدنرشع ینا تد تس لر هءعطق

 ردتسن تادا همر

 ٭ارحامر واکه سک دناعم کب ٭

 هکنوخ هننفهامس( تم ) یدساانالومدرقمو ذی دشدناعم یس #چ (ارحام رفاک )

 هکردقوسرد رها یک ت :کاتجمآ یباربام رفاک هلفسرپس 4 درک صرف

 راردیا لامعتسا هدهحونعم هبفاقوراروتوار غاک لب اف خف ساقل ازرع لغرام

 ٭ ا>و مرش یت شادان ین دمج ٭ انا

 fe eR ادا حھاب ہک ٭ رب ناکر ززا تس دما ینح (تس ( یادت میس

 کر لا تاودالا فیس اکردیفت تادا (ان) ردکعدیدق وط یسسکرتیانعم ۱
 مرش « یدک دنسداست كب هعطق یفحو از ووا یردصمردضام (تش (تش ساد)

 یغربقرقول دما (مرش)قیساکر دفن تادا ی کنوج ردرتبت *امجو

 یدک i r كن هنا

 ٭ د ایمر دکع د یدر داب ین دخ ٭

 س
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 و ۲ ی دل یصع ب ۰

 هر هلا هر« یکهدنزخآ هکننوح ردکعد یداواقئالوت یسسک رتیانعم
 ۳ ۲ یدک هدرا تب كن هعطق یق رق وب د قا الو

 ۳ دشهربخ رب د هس رشاس یافع #

 یترکب هلا همسر ءاه (هربح) هکنوحر دک د یدلوا سهم اش یسسکرت ی انعم

 مولعم (دش) رد هنس انعمربخ نک هدنش ارث تر هعطق شرب

 < دورف دما یدشمول كر ی دنا ترس #

 (دورفر اذن [قبسدق (دتآر کندو حر دک دیداک یت اشا یدسک رت یانعم
 هنسانعم یاسا هلا لا دو یرلعص كن هدو دم ءارو كز اف

 * دو زد شد !یدهسراترا لود #

 لا دویض كن هدو دم چم یازو ین ال تاکرح كاف( دوزذ )ر دین اعر مط هه چم

 كن هسسماخ هعطق یازف قشم ندنول ےک ردضام ندنظفا ندورف هلا
 یدک هدنناونع

 * ید هتسد دد یکه ساوا ترطضم ٭

 یدردیللا یصف كنا هد هکدوحر دکع د یدلوا هتسد یسسک رت یانعم

 قیساک هنس انعم یداوا (دش) یدک هدنحرش یربخ | تس كن هعطق

 × ید همس دلکه نړ دا هر انم مه #

 *زارط دش لک خاشرب هکلملب وح * زاس همغندش هتسداکز ندّوم (تس)یناه
 ردکعدیب وط لک یسک ریانعم

 + دز هکس شمرو د هدقدلوا بلاع *

 ترضهد هنالت هناا (هکس) هکنوحردکعد یدروا هکسیسسک رتیانعم

 یدک هدنسماخ تب كن هعطق یز وقط ود یدروا (دز)ر دلءءتسم هنسانعم
 ۱ نام اسفک زادروخ خفى * ناقاصفدقرب هکسدزوح ( تد )یا

 95 × دس یور یخد هنس بکنم

 شتآدوبنت«میسانشننیرسنو لبس نایک ام (تبب) یلمآ بااط
 ودزو (یور) هکنوحردکعد یرو رب یسسک رتیانعم × ام دہس یور لک

 | كن هسراف ابو یرسک كنید (دس) یدک دنلوا تب كنعطق ین یکی
 رد هت الع تیس هک رها هس رع ءان نکآیمز ی هبال ادو یقه |

 د
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tol. 

  1لاصار دمضام لعف ندنظفا ند رشف هب مىك كياف (درشف) یدک ه دنعد ار تب

 كارف یدک هدنعسات تب كن هعطتیخشب ق رق یلوعھم مسا ےہ € یدیاندرشفا

aM: ب هس د وح وم هد نهد نءالر رک م طا نکلردیقاو هبا هم نیم دیر وعش: 

 رولوا بما :اندنکلو ارولوا هن ءان كىلى ا ا هلم هم نیس

 یدک ه درو مع تب ود سکوط هدرسق مع

 »را دعا یعد یدسادروازاب#

 یفازم-اندیوک کره «ژاشدصاب م دمآ زان مور شب وک زا فک ( تس )یتتاک
 ورک (زا) هکنوح ردکعد یو یک لک

 ردشاغدرفم ءيتام (دروا ۲ ) یدک هدنخ رس ا تب كن هعطق ین ا یر وا

  aیدک هدنرمخ تب

 # كنار دع عالمایرا دنعا ×

 لاحوعمه ییایداب * رتسرهم زا كنلردع وزا در دد نزح( تب )یز رت باص

 هکنح هسا ا توعدنلمدجزر روخر تا + هنا دم یدزاکر قرا, اك نلرذع
  6یرقود لاب وط (22) هک نوح ر دکعدرذع لا وط ىتىسىك یانعم

 ېدکهدنعد ار تب كن هعطق یمرب

 # كن دناژ ود هدق دار اط كب ×

 هکدن وک یه: دس * متکی نان هاوحم دنح ره ار هلان (تس) ور سحرا د

 هکنو» ری ڪپ د یدک هغاراط نمک ریانعم»نکدابرف ذ مدمآ كنت نم

 نواو دراط (۵2) یدک نایب هعطقیغزوقط رکود دادم

 و هوره هد ومءاب م داوا یدک نسب ؛ ییزکس كد هعطق خشب

 مهم دمآرواتس د هسرولم راط# ×

 تهُهو هصعو مغ یعع (مه)هکنوجر دکی د یدلکه تق شم یسسک رت یانعم

 سعتراه هرب )هرکه هنحف شعب« دنس هفت يم ەدالابقرەلو|ىراقنكل

 م#اقرولوا نکم هد هسناواقمبطق هنس انعم (مج رو د هنالوا __

 × مه دنفح لی اوای ا2 ید ×

 یفکیا ییرکی وند ناکم (یاح) نر رکود مرا یک را

 ردبئاغرمض م دف تدا ای

 a r سس و نو
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 ۴ ۰ ددوح سمج لءدیدلاریشول 5

 تاج (تی] کد لک هنسانم-یدارت کیم چک(
 را. د توو نامش میم ده + تساهدماراب رکم ید اشزادص» منم

 تسانمر دود یدانبواو یدرکشیزوک, ید .دممک رت 7 یانعم ۾ تار

 ی هک هد تیپ كب هعطق یمن اگر :ودزوک (مشج) هکنوح ردهرداطظ

 اب مک كنهدو دم *اهو یف كن هسر اف مج (دعهح) ردم "اعرمض هم (نش)

 « ناشکنماد هب از ایر رو # ردمضامند ظفان د ہھح

 تدب قرقولد كنا (نماد) هکنوح ردکید راعکج كلا یمننک ر یانعم
 ین دی نوا ھا اح ید داوا یک رت ف مو (س ۲۱ یدک هدنشب ینکیآ كن هعطن

 رتامخ اد[ ترفا تلف قو ر یدک هدنسب ین دین هعطق

 «ناورورس لزوک واب و نوزو ا كي

 ن بح عانرد دوډ رک « نائح عارددون ناور ورس نانخا ۱ (تب) رعاس

 هکنوح ر دک دورمس یعدنک یسسک رت یالمم ا رابنوزوم تماع نآ

 اقم هفرطره یر اش هکز انورسیرب ر دراو یون وا هکر دح اا فو رعورس
 رواوندزوموراومهابارمس شب یرغوط یراخ اش هکداز اورسیدیرب ورولوا

 یدک (ناور) رولوا خاش شب یرغوط یکی ا یا کی سور ید یری و
 یدک هدنساخ تس كن هع» ار عطقول د هنسانعم

 «اغورردکعد یکلمروک زو +

 هسحاوخ رار د کا مروک زو هد کر تاک | هکه ده ییدرب و هنملکك نوکب وک عب

 0 اوری ناو لدهنوا هحورد ۳ امم یش دياب رک اورءامنآ(( تب )نالس

 هدنلوا ت كب هعطق ین د یر کی ول دزول (دد) کو حر دکر ت فصو هدنلصا

 هدنس» یش ینزکس كب هعطق ینزکسزووواهدلاح یی داوا ی هکر فصو )1 یدک

 * | ڈک هرهحز دیدآروصممه ٭ یدک

 هرهحقرط رهردا ۾ نوک. هکوشورف شاقنرتفدقرو (تس) نالسهحاوخ
 e EE یا رول ردییکر فمومدنلصاهدرادیاتک

 ی ۹۳ هعطت یفمرکب

 هرارفرب ردکیدیداوادرشفآر»
 ملت ید رکود قاب (۲) کنوجردگید یدقس لیبی

 تا

FY ° 

۱ 
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 »رد همکح تجزودردندروخرام» یدک هدنحرشآ

 نامج مغوشونرز ماجز ناور لعل (تب) نانلسهچاوخ الضفلا دیو م قادک
 زدکءنالع یسسک زتیانعم ۷# یروتمرام هحرم ن, در تالفسز x رو#

 ر یدک هدنعباس تد كن هعطق یر یرکب ولد نال (رام) هکنوح

 یدک هدنرشاعتس :نهعلقینحواوید لو

 خرد نکس تام نفرو مد

 یرکیوددس هر (مد) هکنو> ردکعدكمک یغاشا سةن یسسک رتیانعم ۱

 كد هعطق ینحوازوواو د اشا (ورف) یدک هدنش نکا هعطق یمزوّمط
 یدک هدنرمشع یا تان هعطق ینرب قرتودد نک(نتفر) یدک هدنسب یشزکش

 راک زور سمر وکه دد نارا ل رک

 قرفولد دروت (لرک) هکس:وحردکع ددروق شمروکرومغب یدسک رتیانعم

 كنهعطق ین دی رک ودرومغب (ناراب) یدک هدنعباس ت» كن هعطقینرب
 ردرظفل ندیدیردصم هنس انعم شمروک [ هدید )یدک هدنشب ینزکس

 رابعا سل ندرابشقوح عب #
 بویلوا نوا حاضرازکلاب دوخ ابر دنوچما حاضیا لوا عارص م ینا عارص موب
 ردن اید لوند نوح اه د افا یسانعم برا لا قومسم

 ٭ ماها وک ن دنا اشفا فر مم #

 ردکع دوام اط قلا یعد هصق یسسکر یانعمر واکه د هنسانعم تم نود

 یدک هدنحرشیتب نجوا یرکب لس ونش موب ود هصق (هات وک ) هکنوح

 : ` :یدکهدنش ینکیان هعطت ین درد قرقوا ۱ د حاط ( مان )

 ۳ مات نت نرو رم 4#

 "اروح قیب همدا هب و یخد,دنکر تر دک ع د شروح دب یسسک ر ت یانعم |
 یدک هدنرمش اع تدب كن هسهطق ین ز کس یر کب ولد نب . (زغم) هکنوحرارد

 ۱ مسا هنسانعم شع روح هلا لمه م نسو یم كن هدو دم همسر اف ءا (هد مسول )

 ردیظناندیسو یردصرداوعفم
 ٭ دسر یداوازغمرا د یتدمه ٭

 ۱ EE EET AE گوجر تکو دقوا یی دسک رتیاثعم

 قسم یدک دیک

> AT 
 اتش 1
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 یاس (مناخ) کوچ ردکو درهم یب وس یسسکر یانعم همانفرشقادک
 ین وازولواوبد ییل بوس (ابوک )یدک هدنحرش یس داس تیب كن هعطق یمن دی قرق

 طفح افردربسفت نارمل دناشد یدک هدنعب استد لب هه طق

 ناز افا لر انس ی ماه

 كوم (رافنم) هکنوح ردکعد فرو لک ی سسکر تیانعم سرفلا عمم ىف اک

 اعم ناسلردربسهن (ناز )راد زع یلصا هنسانعم ینرو شوق هر مس ےس

 یدکهدنش ینکیاكن هعاطو یاد ب یرکیولد لد (نابز)ودز :غ(ناهد) هکنوح

 و دادم کهن ایسا ۵

 ی د یرکی و د هقرا (تش) هکنوحرارد یدرو هقر |هدانمهوبیند هدمکرت

ETهدنعبارت كنه رب یرکیوید یدرر (داد) یدک هد تاب  

 » داہنونار سرد ید اتازع # یدک

ETPساک ق یعع (رد) هکنوحردکع د یدوقر د هتسهسک |  

 هدنهدارتس كن هعطق یهزوقط یرکی وند هسک ا (س) ةنکر لا تاودالای
 عجر دمضام دام یدک هدنعد ار تد كن هعطق ین دی رکی و دزد( از) یدک

 یدک هدنربش !تس كن هعطق ین نوا یعراضم

 یرسفتر +% لامه د یت واپپوزادرک#

 3 × ناعرولوا كعد ىدا یاد ردعارصمو

 (درک) هکنوحر دکع دیدسباسو یاب عب د یتسوکی اندنایسسکرتیانعم

 رعض(وا)نم د عج (ز) یدک هدنش ینز کر هعطق ین دب رکی وا د یدل 1

 (یهج)یدک» هدنشلاتس كن هعطقیفللاو دوکي (واہی) ت او دالا ف قیساکر دب اع

 یدک دئلوا تب كن هعط»یجقرفوب د شود

 × هدز الا هاب ا ساوا رضاح#

 كيالمسواط هتخاس (تس) RS STRATE !تاسردكناو
 ردکعدیدرو اوراق وب یک )یدلتنک یاب ءم ٭ راو سواط هدزال اب ها ڪ راغس

 كن هسر اف جو ینوکس كن هست ابو یتف لنهدودم "مس اف اب( هاب کوش :

 كن هان هعطقو د هج و (الاب) هتسانعمیس هج ابر اواشو كن ا هلا همسر ء اهو یتف

 هدنعناستبب ن هعطق یخ رق یر دصهردلوعف.مسا (ہدز) یدک هدنل واتس

 ET دانا سده یدک

 لس ی دردوراق وندن و یاس ےک تردکعد شمکلسلا یسسکرت یانعم

 ه دنح رس



 دم ا سیم میس سن وب ید تست و و سا

EEY 

 * تسدنیز هرزوآ بولس او یعد ٭
 رک نم ٭ یراد ناما سورس ایم تسد نیز ورک (تم) طفاح ج اوج
 e ی (ز)هکنوجردکچ دندلاو یسیسکرتیانعم ۰ مند وشم فاز

 یند یر حب ود لا تیسدو یدک هدنعب ار تب كز هثل هعطقول دو (نیا)
 یدک هدنهیار تر كن هعطق

 تلخ راک ر داوم نک ا

 چ کوج هنسانعه ع رابووو ار دد کک رر فصو هدّرلص ۲همانفرشفاذک

 دوخ اب رضاح رها هل( نک )یدک هدنعمات تا كن هعطقینجواوددوا ت

 هدد داستس كن هعطق ينج وا يللا ردیف ندنکی ر د صم ر دفن لعاف ما

 ردربسغن :هنسانعم هنسکنابقوط رب يسادابو لص ا یو تخم دب (فخا )یدک

 ٭ یاع سوخرب نی دلو ابا یف چ

 شمدراب × درو همش مقل نوح مکنیرهش ءفوص (ت.) ظفاهحاوخ
 ندرسفن :(اناحخ ی )ر دره اظ یسسک رت یانعم ٭ فاع شوخ ناو بح نا داز ارد

 هدنببسداستب ین يلق یک ا نو او دز ارس اار د اا یهکنوحر ده

 یدک

 یرمسفتردرسفم و نانعدش ستسدز هد انعم یدلوا #
 ٭ نامههدلایدلاف یراسخا چ ردعارصمو

 یعع(تسد)نم یک( کن رے ر دک د کتک نک ردا دیک رتیابعم

 ٽا .كهعلط#ینشد قرقو ذی دک (دس) رد اعرض هم نش افنا قیساکدب ۱

 یند,دیسرافردب رعهنسانعمنک زد نکن ان یدک دنح رش یت داش

 |« لعد شر تافل ا هدومن لد# : ح ردعراش

 ین دینواو )د لکوک (لد) هکنوحر دکي د شهرت سوک لکوک ید ؟رتیانعم

 رداو عدم مہ ءا لمت كن و (هدون) یدک دن

 : × ادا ضا رعا مه ندناشوا ۰ نماد# ۱ 2

 رلدزا نماد » دنا شفربلدزا نمادنالس هکیرا دشهنان (تبب) نالسهح او

 ردکعد لمکلس كنا یعبقجاص كلا یسدسکر تی انعم ٭ تذفرکرلد ن مادو دناشف

 (تدناشفا )یدک دن ا٣ تد كن هعطق ین دب قرود كنا (نماد) هکنوجس 8

 یدک هدنرش اع تب كن هعطق ینکبآ | قرق ولد شانس 3

 هند ته 8
a 
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  Jهکان دشو دجال ع تورد تسن ادمن (تد )تیدلادمع الّصف) ادیوم 5

  Xaالز علا دعب بصانم له ارثک ارز ٭ هللادمصهتلادمع ناو نآرقهاشم

 لغاوآروه ثم یراق هلوا لوغشم هغمو توا نآر ویا کرانا: ننال ت
 هکاوح هنسا:ع«یع وقوانآر ةر دکر ت بفصو هدنلصار دام ء هول هفمطاشو_خ

 كن وا هعطق قر هلو ارمضاح رها ےک ر دف لعاف مسادوخ ا رضاح صا ناوخ

 یدک هدنسداستب
 ل ل

 ورا چىرا ىسود نوکولآم ۵

 یانعم ۷# راکب دنا هاب موقت هک# رامورهراب یا نکو فز (تد) )حس

 یمن دیقرتولد کی ( ون) مواسعم (راب) هکنوجردکچ دیتسو دزاب کی یسسکر
 عسر لصف یعع (داپ ام) یدک دنس ینکیآ كن هعطق

 *ر اکم ا ڪڪ یانس همنا دلارو مد ۾

 ی قررا ( )کوچ ر دک دد قر وق یسیسک رتیاقطمهانفرش قادک

 تب ن هعلتیلا یرکی ولد هم (روخ )یدک هدنلو ا تب كا4 ءطق یزوقط

 رست :هدماقمو نکآ یدک ەدنحرش ییبسحءام-| (راکماک) یدک ەد اوا

 ردیاطخ ندوم ام درخردقو یخ د وتو

 م درکراوندرب یوریدنیآ تآزع ۱

 دروآربیور ییصآ (تد) یصا هحاوخرار بدی ددروآرا و د یورهداانعم و

 یزوب یندسکر ت یانعم ۷# دروآراوب دبیورناس یوربازورآ « اعد بارع

 هدنلوا تس كن هعطق ن در یرکیوب دزو (یور) هکنوحر دک دیدلاهراوند

 كن هعطق لا نوارا وند » جیم (aD یدک

 هدا :ینزکسكت هعطق ین دییرکیولد یدلیا (دزک) ی دک هدنرمشع ی داح تم

 × درکرا دیدیدان |هراکبشآ یدک

 اتار * درکراول د یوس نه ززا نود (تس) اضلزو فوزا یسودر ف ےکح

 كز هدودم لاد(رادید) کنوحرد هلوب ی دیسسکر تیانعم » درکرا دی دراو دز

 | افت قبس دقدر راکش اورد اظ عج هلا اروىت ەڭ ەدو دغ“ ا لای رک

 * تسراو د نالوا جا ی ا

 تسراولد تش دنا رکس نادش٭ تسدڊاد مج هکر یاهفص هح( تس ۳۹ اه

 قلا (تس) افا بسدقراود EST سم

a 

 یعل
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 یدک (تثذک )یدکهدنش ینکیاكنهعطقیمن دن یلل اود د نار |

 ٭ تشدن كسر دک د نوستک ب واقس چ

 كن هعطق ینرب قرفودد كیوکت سهکنوحر دکعد هب هوو ا كيو ؟ یسسکرتیاذعم ۱

 و نوا تش درد دن تادا العر یهدنو ا گاز یک سا س تاب

 یدک هدنرشاعتس كز هعطت نزوة

 ٭ ت2 سودحم كریاحنادندتع #

 هکنوحر دک د س د ین مچ یاخنادندر دکر تف مو هدنلصا همانفرشق ادک

 یدک دیس یفکیا د لن هسعطق ید یرکب ولد شید (نادند) فورعد تاع |]

 راح نا ناد فهل قادن اغ هبا هک ء ابو یتف نه دو دم 4 هم ھ۶ ءا (یاح)

iهنسانعم یی حر دففحم لع اف مس ادوخ ابو  

 ۽ تعسراکه شا لک شم سمرو دره #

 ود یق (تنه») یدک دفا و نم هعطق یر فرو د شی (راک) هکنوح

 یدکهدنعسات تا ل هعطق ی نکا

 ٭ تفرتر سر مقر ید را هب صم #

 یرلعف كفاعو كنار (مقر) ردکمدیدتوط نامرف هرزو | شا یس سکر تیانعم
 سراف له ا هن سانعم ی هاسدانام رفهدهسا هتسانءمیزابو طحردق هب هللا ےہمو

 ۷ هدرکمق ةر لزارد غو درد هک اض )* یناعلاواردشاوا فرعهدننا 79

 (رس) کات اودالا فسا ینعع (ر )هد رکی قارت نسح تروص یاربا
 ینزوتطود یدنوط (تفرک) یدک هدنلوا تا : كن هعطق ین دب عر کی ولد شاب

 یدکهدنسداستب كن ءعطق ۱

 تن

 × تفرکر ردکع د یدال وق مھ

Eرب هک % یرورنتخوس مهاو عار عل م قلد نیا ن م تر طقاح هجا  

 ۋادى اب یدتوط سکو ک یسسکرتیانعم ¥ در کی بیام شنا شور نم

 کا رز ورا ده هکنوحردکع د یدتوط

 هدافاولع یی دلوا هنس انعم یل هرو
 ELÎ آق سدق (تفرک)ردیا

 +نارکرسردناملیا ناونعوربک ب ص

 (نارک) قدیم امسا س و یانعم

 یدک هدنرشع یداس تد كن هعطق یل اقر قو درغا 4

 ٭ ناوح نآ رقروت دهلورعم ید #

RTج  
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 ید یرکیو د لا تسدهکنوحردکع د ید رو لا یسسکر ت یانعم * مدنرد

4 

 »راک دمآبآ ید تروص سرا هساول# ردهقات
 یدک هشاوصیسسکرت یانعمررد یدرکه ب وص شبا هدنومطم وب هد کرت

 تس لب هعطق یر وة ط یر ر ودیدلک (دمآ) هنس انعهو م بآ هکاوحر دکع د

 یدک دنس داس تاب لر هعایو

 «رارفردکمرو هشد | نتخش شآ #

 9 ام سد كن هعامق یدردقرتیلوعنم مسا ردر دصم

 »راجو یو هروب دهد ایالوق لب #

 هدنکررارید ید نعورویومهدانعهوبرولو ایالوق ل هکح لق ن درج هکنوح
 هکنوحر دکع در ښو لىق یسسکر ی انع ءرار د همکح لند غابه شيا یالوف
 ردي رع یلصا (یچ )یدک هدنش یفکا ك هعطق ین ا وب دلمق(یوم)

 *هربسع هد انعم ی دارا لکو هزوم #

 یوم لش موا لثم نونک ا٭ دول لکو زوم لم هو الشم ىدا (تد )یرولا ےکح

 روماجو هم یس سکر تی انعم رار د ید شو د هرو ماج شب اه دکر ت ٭ تسار ب جسو

 (لک )یدک ه دن ینزکس كن هعطق نجوا قرقو د همر (هزوم) هک وحر دکي د

 یدک هدنلوا تس كن هرشاع هعطقو درو ماج

 ٭ د| ص ردنوتلآ هس دنکنر لاح #

 یفچوا كن هعطق ینرب یرکی و د قارپط ( اخ )یدک هدنتاونع كن هعطقینحوا

 دةس
 تب

 ٭ داد تسدردکع دیدرو لا تصرف#*

 ۱ کرب یرکیود سداراکردنوجا هب دعته دحوم ءان یک دلو !(راکپ) یدک ەدنلۆا

 خوب نیم ز ناد شدتفا ی × داد تس د هک ارنا و سود تسد ف رشت ( تس )رعاش

TE.هدنعب ار تد كن هعطق یغرب یر کبود ی درو (داد) یدک هدنعب ار تس  
۹۳ :۰ ۱ 

 * تشد وهآ یرلمد تصرف یدک

 درک تفرع شه تشدکواپیزادنتمازغ یتحونآ لفاع (تس) رعاش
 وحا) هکنوحردکعد یدک نارتح یسسکر تیانع+ چ تشدکوها تفکو

 ۳ نار

# 

۱ 



EEF 

 تاو دالا فقم ساکن م عع (زا)فورعم ( بآ) _هکنوحردهدنلومضم یدک

 ٭ ناسعر دشلوا ولز که فکس لک

 دنکشاهلک * اڪ هځعره ل درد تنهدزا تسه تا یرایص* یس

 هتفکش) هکنوحر دکء د لکش اجا یسسکر یانعم ا اههددشاشکبرک

 یدک هدنس ینحوا نواكن هعطق یس قرق یر دصهر داوعفم ےسا

  « ۱ناس ید ا یلصا تسناوعسا *

 هصفناوتسا ب تسکشاحدصنونح كنسزا هکنمناوضتسا (تد) ییصآ
 ناوضتسا هکاوحردکع د یدلغب تک یسسکزت یانعم» دناهتسد نونو داهرف
 اشنآ قیسدق (تسی)یدک هدنَس یختلا نوا كن هعطق ینزکسقرق و دک

 # نكس نیادرادب هنر دوو یصا ×

U (ه) هکنوحر دح اللصایخخد هدنکرتو دز وط لغزوسو یسسکرت یانعم 

 یکس اساو تعهد رع هنسانعم لو تلا لر اهظا كناهو یر ہک كن هو ف
 (دراد) ةيکر لاتا و دالا فسار دفن تادان وندکت وحرداابقتسا ین( د رادن)

 دعطق و دول (نیا) یدک هدنسد اس تب كن هعطق ین د نوا یر دص مرد ءرابضم

 هدنهناستب كن هعط ین رز وواو دزوس (نځ-) یدک هدنعد ار تس كن هلا

 «نزتشکآ شارنیزغاهراه یدک
 ت

 ۾ زاوآ درآرپ هکدرات ےہزا هان هات بلریدنز تشکآ هکدنحره هخز ( تد )فرع
 بسا یل ء ییعع_(م) هکنوحردکع دروا قمر هرزوا یادو د یسسکر یأنعم
 لک E va ینکد الی هعطد ین دب یر کن وډ د قادود (با) ةنکر لا تاودالاق

 تن كن هعطق ین دیر کو د قمر  (تشکنآ) ردم اغ مد همهم نش
 یدک هدنع اس تد كی هعطقیفق رق یر دصمر درمضاحیها (نز) یدک هدنعبار

 ٭ تسل كنسو تفر یدنلک ا یدلک# 1

 هعطقینکد اود دیدنک« تور هکنوحردکع د ی دلغد شاظوی دنک یسک یانعم ۱

 یدکهدنعسات تد كن هعطق یخو اود شاط (كنس) یدک هدنرشاع تس كن |

 ۱ یدک افلا (تس) |[
 ٭ تس تروصرو د شرار هيل # 1

 تروصن,دنح تسد × وزرا نحرکتروصشخرروصت تشاد (تد) رعاس

 نو هک اوحردهدنن وضم یدلعابتر وص هدنکض زت ۾ وزرا ناتسن تّروصو
 س



 هدننب ینجوا كن هعلق ی از ولو او دراکحث "او رهاظ عم (ادس) هکنوح

 لد یو دش هکر ر دسراف ید (راکشآ) یدک افنآ (دنک) یدک

 ی دلو ءرح ندراسقت

 ٭ تسر ۵ ر طر دکع دیدروک هدناف*

 (هفرط) هکننوحر دکع د یدلغب دی دج لامو هصح و عفنو هدناف یسسکرت یانعم

 یداغب (تسب) بل اوو هفت و دیدح لامو هص> و هدنافو مذ هل یعع ل ہمت كد اط

 یدک هدنسداستس كن هعطق ینزوطود

 * تسشن كن قف او مرا ین دم سه #

 نواولدرب (كي) هکنوحردکع د یدرولوارب یسسکر تی انعم همانفرشقفادک

 هدنعنآر تب كن هعطع یجزوقط (تسس) یدک هدنلوا تب كن هعطق ین زوةط

 « ند هان وکنالوا شلکد كن یرکف یدک

 رظن سکر ن نوح هک« نیبهنوک مشحادادنک رب تتماق دهم (تس) یدنخ لاک
 هکنوح هنسانعم یت ر وکه صقر دکر ت فصو هدنلصا » درا د.م داشمش ربو ورسرب

 هصق هل ااه ر اهظاو نتف ك: هدو ذم دقوفءانویمض كن ەدودم فاک ) اتوک )

 هد لوا تد كن هعطق ی د.نوا قر هلو ایم کرت فصو (ند) هنسانعمرصقو

 یدک

 * نمزاکر لری دهن رپ تروم ۾
 لک دنراد قصزاکر هدر د( تد )یصار و لکهد هتسانعم ترشع عضو میخ دمه

 هکن و حر دکعدناکموالکی سسکرتیانعم # هدا ماچ هدرکریا هدابنارب * سکرت

 یدک هدنعدار تم : كن هعطق یفکیآیرکیود درب (نیمز)هفوکش فورعم (لک)

 یداوا یک رت فصورخ ًانلاوےدقتلادعبی دیا لک مز یلصا

 * تسدک رد بش كم د یدک تلعک ٭

 و (بش) هکنوحر دکع دیدتک کک ی ہدسکرتیانعم

 کا ( دی 1۱تا ودالا فقس اکر دننسح تادا( رد)یدک هدنعناس تس
 بو نفوس لا هډچم نشو ییف كن هم گم ل ادو یض كن هبسراففاک

 ۱ هنس انعم یدک و دض ام ند فال نم

 + تکذکر زا بآ یدک ندشبا ییا

 باتشدک چ ینیرمکتسدارامو ناب این یار د شم (تد) نالسهح اوخ وح

 ند شاو کرت یانغم < # ن یاو تس دیاد هح نا اس ترسزا

 سک هات
 یدک
 *ز
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 سن ےس ےس تیم سس

 فورعم اد ایراخف كن هدو د۶# نولوكت هبسراف ےح (رانح) یدک هدنه» اد تب

 راتردقهنسعاسابولواا دس شت بندی دنک همان اروومز اش قوخ کود او

 *ر اسخا تب اعیداوا هدروخ لاس

 نهکم ع( تس )ظفاح هحاوخ شمر کر ر قوحوردو نسم یعء (هدروخ لاس)

 اذک + تفک ن اقھ درب ا الد شوخ ےک ہک ۷ دنک عفدهدروخ لاس ىن £

 مساهدروخ کتو × ردکمدیمب لس یسسکرتیانعم کروعس لانه رف ق

 هک تم هاش رک اباق یتیم امت لو هاب" ءو یردصمر دل وعفم

 قنساکقفواو لملق نع د رخ هک نوح باشو نسل البلق نع هدوخ لاسزم هواو

 × ندزوار هک ۱ ےظعت یدس د ٭

FEETی %3 و ا ر  

 تس كن هعطق یمن دی رکی وید زد (واذ) هکننوحر دکعد ق هروار د یسسکزت

 یدک هدنعب اس تس كن هعلیقیفق رقولد قهروآ ( ندز) یدک دنهب ار

 ٭ ندا ن نعط هقلح یداوآزادنآ لوا ۾

 كن هعطق ینربقرق وډ د قوا (لوا) هکنوحردکع د یھت آی ا قوا یسسکر یاثعم

 یفزکس كن هعطق ین ا یکی قر وا یسکرتفصو (نآدنا) یدک هدنرشاعتس

 ید ی

 ف ا هم (بآ) 2 0 Re ی ۱

 یدک دنعدار تس كن هعطق ین در دقرق و د ماکل برعم (ماشح) ردفا تادا

 ٭ ما دنس تاو د ول یوح رد بآ #

 نیانعم همانق ةرشفادک هنسانعم هدک فرصت كنس ل اعروماو عمحما فا ذک

 تاودالاف قیساک ق عج (رد) فورعم( بآ )هکنوحر دک دوصهدکءامرا

 ینجو او د نس (د) یدک دنعنارتس لنهعبار ٌهعطقو د ق امرا (یوج)

 یدک هدنتیب ینکیآ كن هعطف

 ٭ دنک ابرر دیا ناسحا هلةطل #

 تاودالاقى: تنا لع یعع(رب) کن وحر دکی درب اة روا یا ی ا

 یی اون درلب (دنک )یدک دنعار تس كن هعطق ین د رکی ولد قاب( ب) ةنکرلا

 یدک هدنس یغلدآ كن هعطق ینجوا |

 ٭ دنک ادیب كع درا ار اک شا #

 = ریش
Û r ی 

 كف
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 [  نهان علف لوک ناما « یدک هدنحرش اونم كنهلق ینزوقن
 رد رج ن درفت هد :اة مو یدک هدنلواتس

 م نامهردرمالع هسا خایراج#

 تب كل هعطقیتزکسز رو ید هجع ایر هد ناه غم (عابراچ) دمه
 ردروک ذمهدنا یم کر یانعم یدک هدنعن اس

 « ردیدآرص انع مهناهشخآ „

 هدهنسانعدهنالن دملاو«یخدمه هم رارصانع ییعع هلا هزمهدم (ناصشخ)

 یکه عب را طالخ او هعب رالوهفال:هرونلوا قالطا هدادضا لاکا رواک
 : ردرعشم ینا عا ہےکس

 هر ددا دا لس رمب یرمب هک وخ #

 بگه نشو یو حل همه د ءاخویتف كن هدو دم زمه شح  هکنوح

 فا عج تادا هثب رار دهنسانعهدضلصالاف هلا ےجو یرمسک ك ن هدو دم
 هد هن الاد لاو مو هد هدر ارصانع نکا یدلو ا هتسانعمدادضا هعلوا حال نونو

 یرونا ےکح یکن اک ژ «یداو | لمعتسم هدنهاق «درفمهک لب یدلوا بلاغ اع

 هنامزرپ زک ان ٭ تسر دی هن هک انحردامراچ بم ناه تخ آد لا ومدنزرف هسان ( هعطق)
 ناحشخاو شح ا هلا هروصقم فلا * تسرذک ات هسو هنوراجزات تاق, دات

 ققسسح الط صا یاشعمو ییساصا یانعد هل ا هرو قم یرغل سش رار د ید

 دنا هتفک ب س ناز ډ دند طر ڪڪ دک عیامطنوج (تبب ) ریدلرهدیامج
 ٭ ا رباع اسوا ناسورفن د » ناحشحخا

 كش ورف نيد نالوا هنسانعما ر بحاص (ناشورفنید) هکنوح هم انف رش یا ذک

 شورف هکنوح هنسانعم یجااص نی در دد کر ت ف مو هدنالصا شورفنیدرد نهج

 ینرب ز واوا یرضاحیها ميکشنردشفخ لعاف مسا دوش اب رضا ها هلص كاف
 یدک هدنرخا تس كن هعطډ

 ازمک

 تسیور هکرزناک ٭ تعاره اطو مه تینط ا لوم# یاب (ت) یدانارتسا

 یار (اور)مواعم دقن هکنوح رد هل وب ید یسسکزت یانعم * تساوران دةنزاوحس

 تاو دالا ققیساکر دشت تادا ات یدک هدنش یزکسكن یلوادعطقو د
 *رامج یابردهنسن یچ دق +

 كنه عطق ی د یرکب ول دقانا یان هکنوح ردکعد انار ان یسسکرت یاښعم

 ٭ اوران دش یاد هڅ



 یدک هد یزکس كن هعطقیفکب |

 ینآدارک (تب) رعاشرولوا دمشدا مع هسنلوارکذ یلاشماو بارمشو ماجو |

 ٭ ناوسآ تافزوقط ی داوا ف دص هن# یدنلقا

 (بس) قرعر دکید ف دصزوّقط یسسک رتیانعملالن | ةعست عع (ف دص هن) ۱

4۳4 

 × دآ شاوا هن اود ول مح بک سه #

 مس بک اک( یاجمز 9 مچ بر
 هکذوح مالالا هلعناهاس ییععم>هدماقمو « مشحدنهزادروانوربهک
 رعاشروئاوا قالطا هرادتقا بحاص اطلس ره الا ےہو تف مج (مج)

 هکهدرب رهن آه داد یاو رس اندو يج چ دامقىكر هک الاور ادا (تس)

 رکحدلاشماوودو فصآو سقلب واوهودابو تختو مماخهدقدنلوارک دمج :

 مج ترک ۱( تس ) رعاشرولوا مال ل او ۃال لا هلع ن املس ترضح دا ره ناو ا

 2 = ودسو هنس اول اتهزکاو + تخر لاج داد زانا ره × تح“ داب ر تفر

 هنس (تس) ظفاحرولو | نت کارو ری کلا زا سه ساواک ذیل اثماو ت =اسو

 هلاس رکاو * ارادكملاوحا درادهضرعوریات ± راکت تن ماسک

 محر لا ڪتو نود رفدهعر ٭ مگناورسخرا
 ٭ با فار د نج“ هدر اکو س زوس #

 × شب اتفآر د نحر ذکب همز × شب اقتردشه امدکی دهم نونج (تد) یا نیش

 یغرب زوبوا و دزوس (ندحس) هکنوح ردکعد هدشوک زوس یسسکرت یانعم

 شوک (باتف آ) تا ودالا ف تبساک یف عج( رد) یدک هدنعب اس تد كن هعطق
 یدک هدنلوا تس كن هسماخ هعطقواد

 * بانماکیاوهامرز ییشک +

 همانفرشیفاذک, یک وهامهدبسراف لالههدس رعهنسانعمیآ یی( دزی جک )

 3 یشک هکنوح ی دیدر دک د یکن وتلا یسسکر یانعم یروغش لنهرفو

 یدک یاس تب و دیرتارز یدک و هعطت یکی ا یکی ولد

 هدماشمو نڪا یدک دن ار تب كن هعطت ینکبا قرقو د یآ یکی ونام

 یوکءدنش ینجوا كن هسماخ هعطعول د نراهن دا ص (پاساک) ردرمسفت

 باطخ نوجا نزو ےھت نامسهردقو یخ دم هدر مسه هو راس سفت هد لو نو

 ف دص هن نیار هو ڪڪ غادراح نا هوص# تشادن یکنرویآ مام دہحو مدید

 زوو اینا فدص یدک هدننن یفکیاكت هعطق ین وفط نوا و دزوقط هن هکنوح



۴ ۳۸ 

 كنه رفولد, كلم راصنز راک. ر مواعم هاش یدک هدنسماځتا كه عطو

 یز کس یر کت کن دلل د هب یشح ه امس یکز هکدوج رزاب همسان اب هد روعش

 نراکل و تمهجیاج سه« راد یداو میهن ندنحرش ید ینج وا كن هعطق
 یدک هدنحرش یلوا تاب كن هعطق ترب یر کب وند

 براتدورشمروت د هل ر اکو ص

 ماطر ی ینا باراک ی عم لوارد هيانعم ج وا هلا لاد نوڪ ( راددور)

 ءار ( دور)هکنوح قمرا ناف ا یل وص هشدمه عطقم ال ثلان همانفرش یف ا ذگکح
 یدک افنآرا هنسانهمقمراو یاح هل مص كه دو دم

 ٭ نیم ز فازرد دن سان« م هک ۶آ

 ی د ودر (نمز)ناربل دکوسک عج (فار) هکنوحاضدا همانف شفاذک

 یدک هدنهدا ر ت كن هعطق یفکنا

 * نتتسوخ ناروطهدر یکی دتسا ٭

 دوش مے ورم ہک اجر ٭ نیشندوخ ےشو دب هنا نام دمام (تد ) ید یشخر
 ۱ نشن هکنوحردکعدیع رووا شوخردسکرتفصو هدنلصا * امنااخ

 ردذفع لع اف مسادوخ امها ندنظف نتسشن

 ٭ لاسهاشلس نک شوخ هلسحار#

 یلاس هاش نوح د داش * ناتب هاشیاتسه اشع لاس تدق لخت (تد) یکهد

 هاشهکنوحر دکي دیهاشدادلس یسسکرتیانعم ۴ دد شوردننبا

 یدک هدننما تس كن هعطق غدر دنواول د لس (ل اس )هاش دان یعع

 ٭ لا هلو | ےک هنسن لوا ع ھر ×

 یدا وچ ناعم ر شرک ا × تسو ارو شک نبا نأعههاکشلع (ت») ی از حس
 یدوس شوق هلا ید هد کر تر د دوس شوق یسسکر ت یانعم + تسوارد

 شوق (غره) یدک هدنعار تد كن هعطقیغ دیزوواود دوسرشهکنوحر لرد
 یدک هدنسداستس كب هءطقیخناا رکن ود

 ۱ ٭ دان و درز دهدک دا دندش لب #

 (تب) حش هم انفرشقا دک یکراصعاهدس رع هغرصافه دکر ترار د ین د دان درک
 هراعتسا * دان الود رکدرد مدق * داب و د نوح تش ذکب تشدنازوح

 ر دکود لب نج یسسکرت یانعمرلر د دابو دهد هن آ رکو تاغ هلق رط
 یرکب ولد یب دانید که دنس ینزکس كن هعطق یخ | قرقو د نحول د هکنوح |

۱ 



4 ۷ 

 طظفح اردن وص غن داوا لصاح هدنرادّقم یا لا

 ٭رتت لو ا ےک هدنفرت سر شا # 1

 فصو هدنلصا راش سر سد, تزعدول رشد هم»زادسر لزک (تس) تاه

 هدنلوا تاب د كن هعطق یغز ودوا و دلو ا( شد ) هنسانعم ی رباندکواردسکرت

 هدنسداس تد كن هعطق غزوات هدلاح سد داوا يک (سر) یدک

 مع REE ارصمود ییصاح یدک

 ٭ تداومرشیف ما ع اراد دید#

 كن هعطق ین ر قر قود قغ اتوا( مرش ) ةبکر اا تا ودالا فق بساکر دفن تادا (ی)

 رد مع جج( ماچ ا)میاعم ( بدار یدک هدناوا تب 8
 # تب درع نولاخ هن الع بمعک

 رر معان رايد د تان اڪ نواح هب رسک هلو (برع نواخ)

 هردهللد ی داد | هس هس _ رکلسم هناک بودا ماعا بدات لزوک هن

 ٭ نامسآ نعد هساک نرزخ رح

 ییعب مراح خ رخ هد رو عش ك نعرف : نکل لوک ی هد ناع- | یی عع (هساکنیرزخرح)

 یسسکرت ياتممدکنوح ردءهداژ یاش هدنوو ردءقاوودلوک یندرد

 كن طق ینزوقط نو اود تالد حرح هکنوح ر دکي د ثافول هساکح نوتلا

 "دعط» و ران ساک یدک هد ماش تم كنا ونشماوآ ۇز یدک دیر اتش

 ۱ یدک هدنعنا تب لی هعاس

 × ناشف سنا مهزردشنوک مه # ۱ ۱

 هکنوح ر دک دم نهز یع>جاص شتآ یسسکرت یانءم یر وعش كنه ر هیادک

 ید ظفل ناشفا(ت ناشف) فورعم (شنآ) ردوق فور عم هد ههر کم * هم هر

 ینکیا قرتندنا شفا یردهمر د-هفحج لعاق عسا دوخ ان رضاع رها فف

 هم نهزەدقلواناىملاع هاکهح و شذ وکه ناک (هعاح) یدکهدنرش اعتس كن هعطق

 هحر دقت و ردنرارح نالوار دا ص ند اشن کیا درابییمط كم نهز رکنا

 یضارا دمو کر دراو یمن -ه دن ول هساوارظن ناعما

 یتعالاکروان هو هش هطو ساوا مدارات

 »را کنز هاش كىر یداو ا تلط

 ع یسک ر یانعم«ءانفرش * فاذک یھ اہسو تاظ نع (رامکنرداش كنر) ا

 یرب قرقولد هو کک كنر هکنوح ردکعد فولو کر كتنهاشدان كنك 8 ۱ 3 ۱
 - ا

 < 4 ١
It 



 رو ی

 دب 1:۳۹

 یر درونی امم راہ ارب او دردشاوا تمارک نر لصارةدلحت لوا بو دیا

 نالوا رکا ر طم نکل ی دارا ثمروس ول دم دليا تراب هرک ق وجرب رخ مان

 عقاو هدهفاسم تعءاس رس هرهسهد حات مات تب اتهرواهدنساضقناتسلا

 قوحولد ردیراغ لفهک باص ال هنس-< ها ند هضام لولم هراعرب ه دل

 ہک هک هش داوا وډ هق در ن دن وور درا دث | نب عت فاو ا هان ییو عضو ان

 هکر دراوهب رفرتهدعضوم ت ءا سرب لګ شداواالاحوردراورل تم العو را ارو

 ردعقاوو درد وب یرهشهدعد:كلسو اشدین د هد هنسا اور رد سوسفا ها

 لالا ةققحص لعا یلاعآهّلاور دقوح یتقهدن ااش رانآ هقبقطا ف

 * نسرنیرز فسول ردشنوک م ۷۹

 کب اركب و دنوتلارز هکنوحر دکعد فسول ىل با نوتلا یسسک رتیانعم

 بیا ۷# نسر «ردهدک وم نولو هس هسع ءاب یدک دنعناستب لی هعطق

 فو تروح همش هو( همت )یدک هدر مشع ینا تن 1 تن كن هعطق نر قر قود

N i EAE SEیه وا ل٣ ا  

 ه ده همش مو همم ن ر لاح هممب ردن هلو لالدزادنا ورب لبا عاعش لابح

 # هبفءو حالصیدج رص ںآ * خهح افر دا
 3 کک

 (ت») یاعااواردهر هاظ تسانمر ردکع دین وص مب مه یدک رت (یانعم)

 ره د ینحاآ وک در رھ ناز دا زونهماعالسمکتدنک تنس زعم

 * هلو د شمرون دیزبسرس یاد

 هباسو هب مسزازا و موش لاح نوح هکورس یاوز سرس (تد) ظفاح هجاوخ
 شاب ( ر ) هکنوح ر دکي دشا وللثت یسسک رتیانعم ٭ رادنا احن رب

 كن هعطق یر قرقویدلشی (زس) یدک دنا تب كن هعطق ی دب یرکیوید
 زده تاداهسع ءاب یدک هدنسماخ تس

 1 ٭ رادو ہم سلوا هها مش سرع ٭

 | خزوقطنراودیلا (شش) هکوحردکعد یسع ىلا ىلا یسسک رتیانعم

 یدک دنلواتس نت هسماح عطت و د یآ (هام) یدک ه دنلواتد لر هءعطق

 لوس هک بش هجو( هت )طلا تاودالا فی ساکردنو ارا دعمهج-رء اه

 یسع ترضح هداواصح مس روصردب ندراصتا نالوا هدنسهلرتسه یرلزدام

 رلدوس«یرفک |یهجو هبات هبا اینا مع نه نیا



 طب رخ ین دم سهژ داع یراکد نا بجا ومواباطع ل ذو طاصم تب ژركنارزوو
 هحوهدنروعش نهر فرولکه دهنسانعمارعشراعشا عو ګو هنس ادعم رافد
 نیراعاقح | هتنط .شلانمآ و دناکرالداعناورمشوت هکر دیا لقن هل وشه دنس همش

 عجناود کلو جر دک دران اط شرا ون یدروس ناولدابن اهدکد روح

 حدا نکل × یهتنایداوا بلاغ لع دعا تج العر وک دمهدعب ناطش عم ول ولد

 کا لس ناسا نڪ عج کردق هنر دغی دو اف رب نالوا

 تاغللا ق ةراهم

 چ لام هسا دو یزوروزور»

 نوک لر تدا رار یکی قزر یکی لس هدږک رتدیدح قزرددح مول هدد رع

 زورنونک + *وروک تفر یش رعزاهحرک ۱ (تس) ی اط یش رار دل هن زب

 |ینکیاودنوک (دور) کوج یروعش لنهر دیاذک # و یزورو تسول

 هدنشن یعنی كنه عطق ی دب قرقولد یک ( و) یدک هدنع است كن هیعطق

 یدک هدنعب ارتب كنملو !هعطقو دقزر (یزور )یدک

 ٭ لار اللو ار دیا نا نخ | نک قرر ٭

 ردنا نالا عطقس ال یکتزر لات قح یرلفدا موو یزور ورور ییسعد

 ترابعندملاعت قح هکر دق هن لازال هس >ردقتورد_شلوا حالطصا ه دنسانعم

 هد هحسانالوا دوحوم هدزه دنع نکلر دصملت هد هنم وهم عطف ال هد هدا

 یملواومسندس حساب رق ہک امافر دعقاو یظفل و نالوا هنسءانعم نسهنعضومو

 یزور نک کل ہد ہرا ںاطخ < ی دمسسم ی ف کقررهد هج رتردق هر دچار

 لاعقازر هتبلا دشن هنوک کک ادار زر ر یم

 مهفاف ةهحو لکلرولوا نءدررو کقزر هدن وکوا ۲

 ٭ ن تەھ هشهک با اراب ددد #

 نواو دیدب تکریم : ندبیدب یسسکر تیاشعم همانفرشقاذک

 هدنلوا تس لت هبعطق ین دد قرود ند نت یدک هدنلوا تس كن هعطق یئزوقط

 ا را نر نر (هدناف) یدک

 فالتخ ایدهدنرلاع-اوهلوا بمهااوررثک اروک دمو هساراو فالتخا

 راض رای دبا فالتخ اینده ءاقمو رار دیا رت هل رایسایرثک !یدنلواأ
 ردراوهراغمر ین د هدزارشر ازد هدرخآ حص مرا ضع» ورلر د هدب رد سو در ط

 هاکد داعی 1 ظفاح هحاوحو ردا شوک تام الرد ناف هسنعا



 ی

 هلک آیی هیفئاط هارب ندنیصا او داسع یرلت رمت یلاس٭ نح کن طاب لع

 رخ ترشح لاو هر اه س یقح ےک یدلقزارفارس هدزوا یلایءاو زانم

 ین لصق كمالا (ندا) یدرویب_(العاندانمانلعو) . هدنقح مالبسلاهیلع
 ۳35 یسسک رتیانعم لرضخ بآراربد تقهدمک رتدزنهد, راق مع

 | نال بسا لصا ر دمال لاو السلا ه.اع یسوم تحاسص رش رد ڪڪ د

 تاب كنرزبسرلناکم ی د سار وعو رو ص یکی دا در ښخ اک ۱ ی دنا ناکام نم
 رواکهدهنسانعم تانح بآرضخ بآ هقدر ندنود ردنو هغی دلوا

۲ 

 ٭ نک داب هع وو ار زا تونل #

 لدتا اشسا لا هعطق ینا فرق یر دمر د,کح سم رہ ذتاس ص آ (نکدا)

 یدک داناو "هل هفطق ینخوا یرک ینابس رد س راف ید (ردا) یدک
 یر ی هدناحالطصا نایمرد هیانعموب ین د هدتغل نکداب (لاّوس)

 هب یونشمودرا هقب اسعطق میکتر دی رثک | یفیداوا هدسالطص ا كن ونمو (باوج
 یخدیحالطسا ضعبانأس دا٠ نکیاهلنکشمه هب وغل یناعمهلس هپ رق هاتم

 ولد » مدزانانعر هن هرزوا حالطصا " م دزا عم لصاح نس هڪ ۽ کرد رسم

 ۱ راک دنرشاع تب كه طظ یشزولوا النم یدیاراشمروب حرصت هد هجا د

 شوک خباوخ هدسناوا تس كن هسعطق مر زووو اوب دز اک افح ساک

 «بععت حر دل کد یخ یی دلو ندناسالطصا رنو ید کو دهدعو نالد

 SSG هشالتورکفروت دشلوا حالطصا )هد نعد ار تد كن هس ما

 ˆ۰ لمآتفرونلواهدااخدا هح الطصا نکداب هسنلو ناعما هقش»ندنوب

 ٭ عد نادر هب اسر ده اش داب

 کت همانفرم ؟قاذک هوم اه داننوهط رک رم (نادزهاس)

 ردکچ د یسک لوک یرکبت یسسک ت یانعم یک یراکد ید هنا لظ هک رع
 .قرقو دهکلوک هباسیدش :ک هدنلواتس كىلو ا هعطقوف دیرکت نادزیدکنوح

 یدک هدنسد اتم كن هعطق ی در د

Rs۱ و کمد ناود  

 ۱ . .ز و هدا رفا شرس رب و تشن (تس) ی اع[ اوا

 ن هعطد خرب یعرکب ولد ناودد (دا) هکنوحردکع دیدروناو د یسسکر
 تب كتهروب زه دعلیق یس ضامرداو قم ے د (هداد) یدک دنحرش یلواتد

 یه ا .رع (ناودد) یدک هدنعبار



۳ 

 قوح یحدهدنول هلع مح ییالوا هب وردنونشههرخآ ىلا ید ه رک هندو

 تداعیلسا ماتلنا کسم لا یونشم نیرل اون ماتم لها یخ دم هر دراو تحالم

 ا هلغاوا یقعمربهداول ماش» ههلد باس ار هلاک لا یخ د هءولننموب یک یر اکدبتا

 بکر ا تاو دالا فقم ساك یف عع (دد) هرد هتف یدل مات همایون
 ,دحالطصارار د کم كلیص هدنغل حالطصار درعج لر الطصا اب

 تا ذکعضولا لصا یفنوکب ال نك نعم عمیق طظفللا لامعتسسا یلعموققاضت

 هدنقح مگ تاحالطصا یسعملصاح یدک دنر خات تس كد هس« اخ هعطق

 لاما بورتو تاحالطصاو تاراعت_ءاهکنو سلوا موی (دسهک) رد وند

 نالوادوصفمو ںونلو ادص عمر همدان اب هقش ندماصا یانعم هک تاردایو

 ینیداوافوقوم هسعاعس هکلب بولوا مواعمند هلک بکر ت ید ینا یانعم
 یعضهكنرس هموافنمهلص وح هلا یوننم لیذا الی وطرب رب رحم طا ندل- |

 هک داقرابتعارب راکد اربد لها ماعو ناضتا نیردق یمن دا نانو 1

 هرد یلعت هقفر داكد ع ومده ندنرب كم بار
 ۷ تامر یرابناجبآ رناکدب

 همانف مشی اذک, یلعولجو ق یعچ هل رسک كيهدنحوم ءان (ناجبناک)

 (هسن) ردرمسفت بار ئراب ۳۹ ردکعد یس نایت تشک ات

 هدشاسدوضن "یناعم لا هساصایناعم هدناحالطصا و هکوساوا مالعم ۳

 مهفافر دهطوولمتسانم ِ

 × باک م راج نصب ماعر 1۳۹

 هبلعاساناطلسیتعک هما ینو کس كممو یرسک كنهزمسه )م
 يک یخ درد یسسکزت یانعم اضا همان رفا ذدک تاسصلالضفا

Eاهر یت كونو ینوکس نناحو نتف كز هبهم نیش ( هنعم) هکنوحردکید ی  

 یمن الوم هنسانعمم دا هظفاح ندرزرش تک دوخ اب یرهش ا هسجسز ا
 اراترم فعلا ةنه كل ار از تصصا (تس) هنعهّللا یر للع تقنمرد ۱

 هد هعطق یزو ةط نوا یلثم هنسانع«یمن درد مراج دا فکیناحدقن و مدقم

 مالساا هلع لاعرفن هد عبو یم اكن امت قحهدّسو (هتکن) یک |[
 یدلبا اد ااکربت هلن

۱ 
4 
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 * ندل عدس لوا مضخبآ *

 ندا ءالضفلادیومقادک ن الړل ع ن« هم رسک كنه دحوم ءاب ( رضخ با)
 و و سم یو هوم رسوم ۳

 < نت
 تست



 ان رغ) نافنودردزادرر رصوماش « ناناجشعیوکرددن ۳71
 یدک هدنسداس تا : كن هعطق ینزکس یر کب ول دقلشر اف ن ؟ردرمسفت هدماتهون

 زاوآر عياش ید هدسرافردس رع لصالا ی ر کحاردرب سفت ید (تص)

 شیوسز نوک هدير( تن )یعظاریمروک د تص لسم (ادص) هنسانعم
 ٭ اونی لدنیاهدمآ شو »ادص

 # وکشکراصز وسو تسا نازو بوش هلم #

 یتدعم هللا د دحوم *ادو یمض كند دودم هم چم نشو یتق كن هدو دم همه ( بوشآ )

 طظفاح یک ب وشال درولو ا یم ص ر فصو ندنظفهل نتفشآ ی دمهاغوغو هنن

 هکلدزاربصدندر نانحهب توشا رهثوراکنرمسوخ وش نانلول نمک ناغف (تس)
 ءانویرمسک لنهدو دم نسو یتف لا هدو دم همه (بسآ) ارامش ناوخناکرت

 بسازناشورددندازآوح (تس) ینافاحنارمنس> و نادز ییعع ژن اهدا وم

 همدصو تفآ دمه » ینابناهح باساناناطاسدنح اتحشهح * قراسنارک
 ریسقت هلدسح یو شە دکر تر دسر اف ید (ناب) زر واکه دهنسانیم تفلطو

 “اهنا :آقسدق (یوکتفک) یدنلق

 بول !ندنوب نیزا هب كسروا نس ینا د ورک

 ت كن هعطق یاو اود دنس (و) هکر لا تاو دالا ق قیر دط رش تادا (ک

 ميکسردب ظفل نت سن اد یر دصهر دمطاح درفم ع رام( یناد) یدک هدنسات

 لاو دودا( )یدک هدنسداس تات كز هعطق یفشب یللا ی هدحو ملکسم سفت

 هعطقو دوب (نیا)ت تاودالاق قمساکن ه یععرا * یدک هدنسداستس لر هعطق

 یدکهدن هد ار تاب كن هثل

 *وکب هب وسر و ام رف مراک | مسانش ی «

 ردهدح و ملکتمعراضم ( مسانش) ةنکر راا تاودالاققساکردلاحتادا(ی)

 یردعمر دما ۳ ید 3 تب كن هعطق ین نو | یر د صم

 كه نشب یللا یر د صمر دم (وکی] یدک دنا تد كن هعطت یا ىللا
 هان ار مان (هتک) ر د هلص ه دحوم ءانیکم دنلوا یدک دنس داستم

 یندداوا عطقرخآ یخ دمدماقموب یکیتیدلارغط )لالما تعارماخ یمت

 یدادا اضماو مهم ناز نیرز تاک یت الاک رافد صل نسح هلدسح
 ۱ , * مگ تاحالط صار د یون م۸ هردهلد

 ردیونتم انارمم ی .دكياکوال:ههنوطهسفاق یکی ا کت ره (یوئثم)
 ی

 کت ی



eeی  

 قرفودلزوکو لزا خوش مکشراکر طاش و یوکف ہطاو باو جر ضاحو حج

EN 

 5 واکه د هنس انعم سادوریکو درج وشیخدمهقدک م دنلواتب لر هعط» ۳ ۳

 دواکهدع ارصمو مکس

 * یوشو تسشردقمة و نکځ وش ولسان ولرمک

 ةکر لا تاودالاققیساکردتسنتادانک هکنوحردیوسنم سا (نیکوش ||
 یا كج هلکو یوشو تسشهدس ول ( هست )رد هنس انعم قمشد ۽ یورو تسد

 بکس ندرما هلا یضامیربرهند هک و اود یلصاج یوکتفکو یوکسج هدتس
 تب كن هعطق ین ریز ووا یردصمردمضام تش هکنوح ردر دصم هغلایم

 ر دظفلهدس وشنک هدر ود نه تا یلوعقم سارد یا (یوش )یدک هدنسماخ

 لمف كيج (تسج) یدک هدنسداستب كن هرش اع هعطقر دضام (تفک)
 نام » كن هعطق ینربیلاردرم |( یوج-) رذ لا نتنح یر د ممر دنضام

 دنعردر دصم مساهدهسیاهد.نتروصرماو یضام کردق هنرات ول هلو او یدک

 هرانوب ید ی ظل دشو دما و یل اننا دینشو تفک هک امافردبا هداذا هغلا بم بکر لا
 مهفاف راوقرف هدنرل هنأبمم ن کار در دصممس تب هر

 # مد ته ککرد هنس ساوا مداضر دکب که

 هدیاتفج هلا هد رع هنسم انعم عب اضو كت هللا جو ی مطكن هبسراف فاک (ک)

 هلبصف كن همسر اف فاک ( هتشک) هکن وحر دک ه لوعفم مسا( هتسشکک )یکه واب
E ORE A i:اک ک٣ ا قرق یس ہد بح و ماکتم یضام میکس داوم مس  

 (یرکدب بن داستا

 × یوکسحردقمارآ م دلع دلو نف

 هدین رع هنسانعم قل ور در دصم هلن وکسكنافو یلف لا هدو دم بست اب (نفا)

 رکنا هلما ادب | هب هدح و هاب كاف قالبقتسم یک نادحو

 یوسوتسس السم * م منک یوعتسج قرغتسم ( تب ) ۱یامرکدجاافنآ سدق

 * بغسوروشادصو تص لااعوغ یشراف # ۱ شک

 مدعبارحزاو دتیرو( تە )دسر هتقر وتو عج (وش]
 رکی یرلانعم قان# دونغ هن بش ت قا هک دید ٭ ح دوش ڪڪ مشح

 یراق كل همم نغو هجم نش (بغش) یدک هدننما تس كن هعطق ینزکس
 ںودیارک ذیظفا کیا و یهاک ول رغودابرفواد صو تص عع هلو اه هس و ءابو

 یساع (ت) رعاشوو لک, د منم اتعم بداوادج بش شد مه رد دف دوش ۰



۱ 

1۱۳۰ 

 ماک» و ماردشول تسدبتاودنسوننانع (تع) نالسهحاوخ هتساتعم تا |
 لر دا هراعتسا دکلف هلش رط هباکندنک شکم سه شنارممدوسح مغرب شو وخ
 نی هلق ینزکسیرکیودددیدحوزبن ییععدنتهکنوحهلذم ( یوخدنت)
 ندلمعتسم ید هدیکرتتداعو تعسط عع یوخ یدک هدنات

 بنا وص مه ین دناکوحتبرحسلرکا اواو
 |۳7 ارد هاطم یا هتشزاف فتو ینوکس ؛لواوویتف كن هسراف ےح (ناکوح
 فورعم فاراد ەد هنس ەر ط س وکو لمط ی هان تری

 *» نیک

 ۱ فراعتم ناکوسح یوکه کن و-رارروا بوط هدنا دمم هلکنا کحاغارب یرک | یاب

 لكف لداص (ناتوص) نه مدنا مدار »ران وارا دنجورو ےس تااغردنووا

 درسی (ت») یناعلاولا دايت سم ین ده دسر اف دنکو حس نزطم

TENE RNR ASEهدنان عارصممکس ٭ تو  || 

 × یوکی دو ط ین دتوط بوآ هلکن آ اراد دوس #

 ۱ ینععواصوصخروک دم ع هللا هتک + او یم كن ەداو دم هس راف فاک (یوک

 1 رولو ای یبکرت فصوورشاسیا دن نتفکی خدم هام و۴ ناطاغو رزم لک |

 ا ماکسزا عبط توق» عتسدنکن ات نم مهف (هعطق) یدعس خش هباتعم ییا |

 1 يدهاس * یوکی وکنضسدیهدنزبات * راستدارانا دس تعسف « یوحم

 . ناطاغ یوک یدهب وطنانل هوو ٭ ناکوح هلو اه نال وص ك رر وص (تس)

 « مه هدب نالہکو لهدم شل رک ایدالوا ٭

 تر دنقل ندی ا همم: اخ یر د مز داودعت ساددا ن زو (هدجخ)

 ر دہظفل ندمب یر دصر دلو عقم ےس اہل رار شک ند دو دم نتسراف جواب

 ¥ یولیو ساوا تاق تاهو اود هند تاق یا

 | تبع دنلوا تا : كن هعطق ینزوقط ولد یکی اود کن وج هنس انعم تاق ییا (اتود

 ١ (هدصب هد هومر هتشکل امن هد دق عضا ور مب ىوش (تس) یمن

 ol (یویۆ) یدک هد نح رش فلا تس كن ەعلىق نكي و د تافات

 دگهشنسانعم نالا هست او یصكنهدو دم هنقوفءات (کو) گونه تم

 تمام داو لشو ناغوصو هحالاو هقوح
3 

 * باوح ر ضاح مه عمط لزانواب رشم قحا خوش

 ۱ وی 2 اهمچمء اعو ی كن هدو دم هم هم نیش (حوش

۳ 
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 هلنا همر ء اه هدنرخآو یف كن هدو دم ءرمههزبمآ 4 وح رد ہک س (یومهزبمآ)

 یا و د لق (یوم)ةم دنا ا دعآوق ف بسم ىلع یک تو هنسانعم هتضمآ ۱

۹ 

 یدک هد ER خاتم
 * یوخ ینادردرت هرو کولا تفلا مرکی داوا #

 كنج ءان (یوخ) ردرهظا یس وغلو یسخ الطصا ی انهم (تفلا مرک
 یک رعهدس رعهنسانعمرت هلا هت هاو لوه و او یسهلاما مضلاو خل انی

 هود یر "اسدوخاب هرلرناسی وخ طفل اب لاح رم نوگاتاعرهزون سیا

 ٤ ردمزال قہبطت

 »راح الری دو لازر دساناب كم سر ۽

 یسانعملصا هکنوحردرکت اهح مسرزدب مان لصتف کن دو دم هچګم ی از (لاز)
 هدلاح ید دلو ا قآ یک رکو یشاف ندمن سان ارو نم لاز ردکعدهدرولناسرمم

 هدهمانهشردناواپیروهشمهدناربا (سر) یدنلوا همست و د لازندنفی دغوط |
 ٭ تسه هکراکماک هاش نیدو تلود لا (تس ) یرذن سهر داصفم یاروالد ۱

 یراکدید لاز سر هلہما یماناتهقسر ۳ وح» لازم میسررازهیلاطاحرا زه

 كنس هلک اهدننب نلعمدسرافارز رلربدناتسدلاز 1 یسانانیند هلاز یک
 ردهدعاف یط اقسا

 * یومو د مدو یوم هز هارو د هن ولل اقصر ق #

 هرو میکس هنسانهم شش را یک ت طمآ نکہ دنس لا لر هعطد یک نوا

 ٭ دوروشک هتفهره ها شرکا (تس) قیقد یدکهدنش یفکاكت هعطق
 ینزوتط نووید یکی اود هکنوح هلثم (یومود) دوردکحم دشومهزمآ <
 یدک هدنلو ا تیب لن هعطق

 × راو سش ییہ العا كرم دن آراد ددح ٭

 هسمک ندباتکرح هنارمادهدنرزوابونبهبآهناکوام هلن وکسكناه (راودېش)
 راوسپس # لاا شاما نکس بارز (تب) اعل اوا هنسانعم

 قرقورد راوسر دنت ندحاش هش توج ۳" بار لاعدنکم تصانزرط

 یدک هدنرشع ینا تا : كن هعطد رب

EET٭ یوخ د یعر هلوآ ترسب  

 |شکرسو ترس با نونو یتف كندو یوکس اواو یا هنقوف هاب (نسو)

۱ ۰ 

1 a, 
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 ردر دصم هنسانعم كمروتک

 +« کور هداسییعب هب وب نالو ازم ول لک ید #

 نالغوادمما یه ور هداسییعع هلا مالو ی رسک اکو تەك هم وف* ا(لکت)

 » لکتوب دو وب مامن هک از « فوسخ تفخ تسارج ینادردب(تم) یرذن سه

 ندنطالمجحارحا ۱ سنو یراعندشو شن هداس کنوح ردسراف ین د (ورهداس)

 تاحالطصا هلمش رط هر اعتساو ردلمع سم هدنلاشهاوهدشاق هنس انعم یلاح

 رنا-ولهداس من هنرک (تب) یناعااواژریدهدهرثنو ملت ناسلرا تاربسبعتو
 زول (یور) لدهداسهداس ظن دیوک شب وخ باقویمه # حالطصادشاس

 ناهحرددشاس (تس) یمطنربم یدک هدنلوا تس کن هعطق ین د ی رکی وند

 ورهداس طظخاو لک طفا (هبش) یوکبوخو برفل دارالد # یر هد اس مه

 طفح افزهلوا ل امعتسا هدنان اردفصو صوص هروک ذ

 ۱ ٭ نرو داوام دآ شکم د ع نرتر ا ناحازتناح ٭

 با کا( تد ) یناعمل اود ار دلمعت سم ازا و ةة قحر د دکر ت فصو ( ازفناج)

 + ناق تاع یا شکل تاصو ناره مغ یوم ناقشاع یازفناج تلعل نوک م

 ان ارمسک ازف یدک هدنش یفحو | كن هعط ینزکسزوو او د ناور ناچ هک 3

 (شکمدیح) ییا ا ونع كد علق نسل اا يما یک ت فصو

 شک یدک هدنش دی كتنلوا ؟بعطقولدمدآ ده هکن وحر دسنکر فضو

 ٌهعطق و درداو اش کیک تبصتتر دففشم لعاف ممادوخ ان ر ضاح رها ل_.مضفاک

 یدک هدنمسأت تس كي هعسات

 ٭ یوک ی دا هلو ناناح هقوشعمرل دید #

 توموقوشعم نعپ هلا هنا نوو یراع۶ اس دودم نونو مج ( ناناح)

 رز بوش دشا ناجژازکی تنم هد نانا تدهاوخ ناییزکا (تس) فاعلاوا

 ens ها هک * ابو یبض كن هدو دم فاک (یوک ) ارثاناص نداد ناح هکناحزا

 ددندرب رک مزاس یی دصودتبوکب اج مآ وج (تب ۱ ینافاحهواو

 لزم مک دص مدور درد

 داک امر امرک ید دخ دشزق فش مه اب و

 سل قعع هلان وو یتف لم هو یعض محو ینو کس لنوو یتق كن هز مه (نمجنا)

 هراهر یک هاشنهش ۹ تفکشر نما ییداش (تس ) یسودرف عمو

 ردشلواحالطصا هدلع شمشزق هلا لدو فا هد هنابم (مرکامرک) تفرک

 ر دد هب

EL 



۳۷ 

 نی رر ماح شمرمس (ت) ترابی ؟یدناوا دقن بلا فاضم اوا

 بم ی دوو یا و

 re نیفگما

 * ندنارحرشود کر دکب وک لوا شم هفات

 کرار ٭ منک یییحهفادنیحیارصع (تد ) ینتاهاصوصخ كش مانو امو ع |
 هدهراد ر د نالوا هدنشا ینراق كلا و مح نالو الر وکی س ردو » ےنکی نخ شرف

 نیشویمضلعم (لشم) ىکروم هفانو قشو فاو هاور فا ال مرار ىد ةف

 نتخ رادو نیس تالو رد هنسانعم لسم هلم رنک كهم ادا فاکو ینو کس كن هچڅم

 مظان هڪ امافردص واھ هراتکلم ل ی وا لصاح هداطخ تکلعو
 ندنح تاقدماطخو نت یەم ص هند :ملقا نیح هدا عارصم لر رخ

 ٭ یوص هع وهآوا اماردهدنماقا نح # ردوڪغیداوا

 رواک ناق ندنرو هسالو امام شنسا یصااخ کس م نالو | ل صاح هدنرا د نح یح

 یاصقا هددنه ءارومدقرش با نحر د هرزوا هجو و ناما ین د یسالع او
 مکس دروففف هلواءاشداباک| مکر هر دنکل روپ مر هد هی تارومعم

 : ندنادا رم ناصفتر دحو رشم یسهرن اس لا وح او یضرعو لوط هدافار <°
eg 

 زمه (وهآ) رریدیص بودیا بب رعت برعهدیا تعجاره هباغناهج
 زرد كىكە دكر RU رح لمص كہ دو دم ءاهوینف كن هدو دم

 نوح صرح همش (تب) رعاش هیانعم یکی اروا ڪک د هنس انعم بغ یخ دمه

 × ارص نآ تسوهآ یی کور تعانق یار دعب ۰ كس نومه سفن یزات هحوهآ

 ×ردەزا شمرواب ی وژونههدروآرب اط ۽

 لتیارهدروآ طا # قافا بوشار خ وشنآدشوح (تس) یمطترم

 هدنلصار دعق اوو د بو بحور اراچ نچ هدروآرب طخهدیروعس لنهر ف ٭ قاشع

 یق۔ولاقص س ::روکز ونههدندخعار ش نکدردس رع( طخ) هکنوحردنک سم

 3 ولد طخ بارب وحدمآ دید( تس )یت .مظاربمر دش وا هفرع تة ہقح هنسانعم

 راهح#ور اراجراب ط>رادوش(تب) یناعلاوا * وردوخسناوح باراک
 نوير وغلا هاهنسانعم شاروتک (هدروآرب) مش نخ نشعناکرا

 ړل راتف لو اوو هدو دم هز مه (هدروآ )بکر لا تاو دالا فقس اکر دنس تادارب

 ت
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 # یوبهاشربنع عب سهرو دار انها ۷

 هح ( تس) یاجانالوم ی اصو صااخ ییعع اب رلرکف لنت دو دم ءارو نیس (اراس)
 لامع ا تفصیرثک ۱» ار اسرزیدرکنار دوش سم # اراسک یاد هک از لصاح

 کد مما كناکمرب هدلحاس نا عر ع ی دمه یک اراسرهنعواراس لشمروناوا

 سه" ی انماودوعوربنع ییعع هل نو کس كناه (یوبهاش) رولواربدعرملنز یبهدنا |

 تد و داشوا کرد لا هک ٭ ندو تلود لاج لداع هش (تس) یرذ « ۱

 هدنکرتوهدسرافردس رعلصالاف ( رمنع) ردکعدوقوغالعا یسسکزت یاعم

 لزتاردر او هربثکت اباور هدنلوصح لربنع (هدناف) یدنلتربسفت هلدسح یوم ۱

 ینایسلاها لدالب نالو ا هدطمحم لحاوسبولوا لصاح ندنرلتلان طع یابرد

 هراک یو د نک ولو | یک تسم هلمس لو اراتو قلانورتهدنراک ابرد ینا رار دیا عج ۱

 | لیخاس هکر دول نالوا را ثلا رار دیا داسطصارواس قستقو یرا دابصررو

 بولوارل هفوکشوبشوخ هانی هدرال ع نالوا یس اکسس مدآیب هدطنح
 لوا بولا لح ندرل هفوکش لو ار دراو یراورا لاب یا دخ هدرلامق نیل ال کوب

 یموملسورومه وراق ابو را لاند سش ترارخرر دبا لاب هدنرلور ابابق

 حج بوراوررواس یعهومرروم هرا: کک کو دهکودحاوهارر وشو ده ابرد
 هد شت هربشعیل وب لاو فلز ارعش یراک ارلر درد بک تر ع رقب عیارراردیا

 || فرا ٭ تسودروشکپتدنفا یر ذکر کااص (تس) طفاح هح اوزار دنا |

 ٭ یو زاد ی اعاد وع لدنمد وع یسولا كب #

 ۱۱ت یا ت ااا مت نکو باله! تب فیزجم(دوج)
 یا رخ ار دیس را هتل تی دوو یو
 | ب دوج مات دوع نعم هلا مالویتف كل دو ینوکس كلونو تف كم م( لدنم) عطقلا

 | بوجرغ ماین لدنمولدنص مدیایرونج رک لد توق یارب زا (تب) نیم
 هاا سده لدنم هکر ديارڪڪ ذه دباک مان نادلبلا بای ٭ عانوسر

 1 ۱ دوع نکا )رد لد نمد وع ندمسو رولوآ قوح تاعدوعهدنا هکردرهشرب

 ا3 هتان ذارتبهد هر ر رەداوتسا طخ ءاروامدوع هکلپ زی هدنبسضارا
 شاتدنربکردقوشرولک هلدنمرهش هلحاومارشودهابرد بواب رقه سف

 تمصمو لق لرد یلدنم هسا شع وق یروقرک ارار د ینذ ماف اک | هسیا شع وق
 | یدیارادیوب لصااشادوعیتعع هلن وکس كنار (یوراد) ردالعافالوا
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 اد که نس انعم پاهو ید د طارق ه یلاعت قح نوحکن ارد هنسانعم همه هدفرع
 ردهنسانعمهضف ضمفردنوا همزالمینلا (ضىفاضف) علاطااةمشاحی

 هد هسا یصلخحم لرب ر ےظابر دقن (یعو) ردکءدهرفاو تاضو فدا رھ

 ردادعد_هاش یفاضا هتس هک هلا هنخدلوا دوصقم یس ول یانعم هدماقموا
 ندیم هنببقتوبدیهلا "یهو هنسودنک ر رغ مظانو هر رخ یظان صلح من 4

 ءیدو هلو (تد) رب ده دنسهدمصق مان نسر رغ مظان هکنوجر دلکد یلاخ ید ۱

 صالاسفنفو * نحس یاناطع ہک ابرد هبهومرد هبه مساواروشهود یهلا
 ردف رطظ ندىراع رصت یرلتراشا هنس راما الا قدرط لعهد صل تد كنارعش

 هدرالزغا رعش ت داع( باوح ) یدنلوا صمصم نوع هڪل وب هعطق وب (لاّوس)

 صلع یر هلا تس حیافرنهدراهدصق لب ذلا لد وط نکرار دن | ضل هدرمخ اتد
 هر دهّلف یدلیا صانت قر هلاک ه طق جاهراسابقاک !یخدر رغ مظانراردیا

 ٭ هدوکنم عطادانتسح هلم کر دلکد ٭ ا

 تا كن هعطق یر زووا ودروس نڪ کو حر د سکوت فصو ( وکنعم)

 هدنسماخ تد كانملوا هعطقهدااحیمبداو ایینکرت فصو (وک )یدک هدنعناس

 × یوحرکت دلدیاهردزرهوک هعط# ۰ هپ یدک

 نمی (ذ) یدک اهرفتمهدنناونع كن هعطق ینحوانوا (رهوک ثعطف)
 | یدکهدنشب یغزکسكن هعطقینکیایرکی ود دزکد (ابرد) ثاودالاققساک

 زیرا و ماکنم راض( مبم) یدک ہدنس یفحو | كن هعطق ین دی نوا ود باق( لد)

 كن همسراف فاکو یرسک كن هدودم لاد( رکید) ةطنشسلا تاو دالا ف قسساک

 (تم) رعاشرونلوا مهفندنس و کرار دیاریعت هلا یخ درب هد کرت لا ارو یتف
 یخدمها » ناوتتفاتیاک دنزنانع ٭ ناوت تفاب رکن د تفر نوح نامز
 زا هرهظ ةالصالشمرار دیاری عت هل ار کم دهد هنسسککب اكن هن سا نالوارارکت
 لر هک ءام دن و ر ولکه د هبانعد هق ترو )رب درک دزاشهرصع ةالصو نشا

 یدک هدنتب یمزوقط كز هه طق ینزوقط قرف ےک ر دز اچ ین درکول وذ
 لب لکه دژم دریم # ارناتسرکدو تشاشدهءینور (تد) ظفاح هج اوخ
 که دنلوا یدک هدنعباس تس كن هعط یخ رب یل اوبد هتسبا(یوج )ارنا ا شوخ
 ندنسابرد ماکوک عم لصاح ةهطسسل تاودال اف قمساکر دهلصهدح و مءاب

 ردشاوا عقاو یوح هنعقوم یوص هدخس ضعت هتسدا یس هعطقرهوک ی خدر
 ۱ رده تادا ةو تقم ےم کە دنا ہدتروصود
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 لر ڪو الا هبمهر هو یتف كلا دو یوکس كنارو یع كن همسر اف فاکه درک

 هبا همسر ءاهویتف للا دو یبض كله دو دم ءار (هدور) یک هلکه دس رع هنسانعم

 شلابقاوهاجدو دح (تس) یناعلاولا یکاعمهدس رع هنسانعم قصرغ

 دربکم کشردنا ار هدور اتو ےب رسکشرز * ج رر ددو شدم همش

 ۷ یسروسهدنتسوا هوک غمت هغاطراسهکر ب د#

 یخ دمه یک لبح هد رع هنسانعم غ اطردراسهوک هاو او یلص ا (راسھک )

 ینزکحزودو اول دغاطهوکهکنوجر ولکه نس انعم یس همت خاطو ناتسغع اط
 غم ةکر لا تاودالا ف قساکر دتتسن تادآراس یدک هدنس داس تم ك هعطق
 هتسسرهیکی ی داکه نسانهم لق خست کو جر دیفاضا بیکز هوکر رس ییعء(هوک
 رر د غست هد هنر كىکو كن

 ٭ هد ولر دمو ههم نر هتشز ر دمسانعم هبت #

 ء اهو یف كن هضوف اتو ینو کم لا هبقم نشو یر مس ک كن همسر اف ءا( هتشب)

 ءا (هدو) رواکهد هنسانعم نخی از اتو یک ل ته دس رع هنسانعم همت ها همسر

 EL MRE و FERE هقوف

 رکهراحرش نا تفرکر امم ٭ رھکورزدندرکہ دولار (تس)یدسا

 * سلوای کک | هاب قاوافلتو و او »

 عياض مو ندو فاتوو عمه راد اوت هقوفءات (اون)

 یحدمد هلثم هل ااهر اهظاو یرلعف كن هدو دم ءدحومءابو كن همقوفءان (ءاس)

 E )ناملس هج اوخرواکەد هنسانعم غو د لاح عقارب ندلاح نسح ارب

 یهام بت بال دیاننشو توقا » شنازاردروک تاج

 * هدوهس هکر داوش تبع محو و یداوآ مه یخ د ٭

 مار مسیارب یجیر دهد) با جک با محبی متل هدودم هسراقءاب (عف)

 * تسح هک فی ارات ح وی وكف ڪڪ ( تا )باص هٽ سانعمم خو

 ا هدیکرتردصر فا د (ج2) تست مشوکردهبف یاج کم ادردق نا

 لواوو نعم و لطابو ثبع عج هاب ارس کس (هدوهبب) یدنلفربسفت لییسح
 قیساکر دفن تاد ایبک وحر دنکیم هدنلصارد هب اتعموب ید هده هل ف دج

 و بآوصو قح عج هد.سکی اه دهو هدوه کر لا تاو دالا ف

 ٭ردہھلا یهو ضضاضف را !نامه

 یداوبازآتآ ٌیدوحیح+ ( ضف)ردرتآ عج/راثآ)ودرص- تادا(نامه)

 هدو 2۴



olو  

 |ذکه نس انعم باهو ید دضاسف هب یلاعت قح نوحکن ارد هنسانعم هه هدفرع 1
 ردهنسانعمهضف ضفردنو اهمزالمیلا (ضفاضف) علاطلاةمشاحی
 هدهسبا یهلح لرب رک یظانردن (یدو) ردکءدهرفاو تاضوفدارح

 ردادعد_هاش یتفاضا هتس هک هلا هنخدلوا دوصقم یس ول یانعم هدماتقم و
 ندصملت هنشاتوندیهلا *یهو هنسودنک لر رخ مظانو هر رغ ظا صل من

 یهو هلو (تد) رب ده دنس هد .صق مان نکسرب رک مظان هکنوحر داکد یلاخ ی د 1

 صالاسفن فو * نس یاناطع کارد هبه ومرد هبه ساو ارو مش هود یه لا

 ر دغی رظ ندنراع رصت یراتراشا هن راما ملا یی رط یلع هدصلنت تد كيارعس

 هدرالزغا رعشتداع ( باوح )یدنلوا ص مص نوح هیعملتوب هعطق و (لاّوس)

 صلح یر هلاق تب جاره درله دصق لب ذا لد وط نکلرار دی | صاخت هدرمخ | تد
 هر د هتلی دالدا صاح قر لاق هععطق چاق راسا قاک |یشدر رغ مظانراردیا

 ٭ هدو کن عبط ادا نتسح هلم کر دلکد ٭

 تس ك هعطق خرب زودوا ودروس نڪ هکنوحرد سکوت بعصو ( وکعم)

 ه دنسماح تا كننلوا "هعطقهدلاح یم» دلو |یبس ر فصو (وک )یدک هدنعلاس

 + یوحرکب د لد یابردزر هو ک هعطق# 7 یدک

 نم ی*۶ (د) یدک اهرفتمهدنناوذع كن هعطقیفحو انوا ( رهوک ,ٌهعطق)

 یدک دس ینزکسكن هعطق ینکد |ییرکی ول دزکد (ابرد) تاودالاققساک

 ردهدحو ملکنم رمض ( ےم) یدک هدنش یفحو | كن هعطق یمن دی نو اود باق ( ل د )
 كن هبسراف فاکو یرسک كن هدو دم لاد( رکی د) ةط سلا تاو دالا ف قسساک

 (تب) رعاشرونلوا مهفندننب و کرار دیابت ہلا درب هدر لا ارو یف
 یندمه ٭ ناوتتفات یناک دنزنانع ا ٭ ناو تفاب رکن د تفر ڻوح نامز

 زام هرهظ ةالصالثمرار دی ارتب عت هل ارکب د هد هن سکی |كن هن سن نالو راکت
 :RP ءاهدنول رو لکه د هاند هتد و )ر درک دزاغ هرصع ةالصو یسشب

 یدک ه دنس ییز وقط كب هعطف ینر و قط قرف ےک ردز اج ین درکد ول فذ
 للم لک درم دریم # ارناتسرکدو تش اشدهعقنور (تس) ظفاح هجاوخب
 که دنلوا یدک هدنهاستس كن ه عطف یر یل اود د هتسب ا( یو )ارنا | شوخ
 ندنسابودمکوک ینعم لصاح ءهطسسلا تاو دالا ف قمساکر د هلص هدحو ءان

 ردشاو ا عقاو یوح هنعقوم یوعهدخس ضعت هت دا یس هعطقره وکی خدر
 ردن تادا حو تقم ےم کە دناواہدتروصوب | "

۷ ۱ 
 i طف ب
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 لر ڪوڊ ها هبمهر ءاهو یتق كل ادو یوکس كن ارو یم ك همسر اف فاکه درک
 هبا همسر ءاهویتف كلا دو یمض كنه دو دم ءار (ه دور ) یکه لکه درع هنسانعم

 شلابقاوهاجدو دح ( بس ) یناعلاوا یکاعمهدسرع هنسانعم قصرش

 درکم کشربنا ار دور یانو خب رکشرز * جر رد دوشم هشمه

 * یسروسهدنت. وا هوک ر عت هغاط راسهکرو د#

 ی دمه یک لمح هد رع هنسانع هغ اطردراسهوک اواو لص (راسهک )

 | یر کک سز وو اول د غاط دوکه کلو جر ولکه نس انعم یس همت غاطو ناتسسغاط
 غم) ةکر لا تاودالا ف یقساکر دتسا تاداراس یدک هدنس داس تم لر هعطق

 هتلر یکی ی داکهنسانم لق خست کو سو دیفاضا بیکز هوکر رس نە( هوك
 رر د غست هد هنر كکو كن

 » هد ولر دمو ههم نر هتشز ر دمسانعم هبت #

 ء اهو یف كن هضوف ان و ینو کم لا هبقم نشو یرمس كك همسر اف ءا( هتشب)

 ءا (هدو) روک« د هنسانعم نیغیازاڅو یک ل ته دس رع هنسانعم هبت هبا هيمسر

 ےک رد هنس انعم نفی اقلطم لآ هسعسر ءاهو یف كل دو یمض كن هدو دم * هقوف

 رکهراحرخ نآ تفرکرام» رهکو رز دندرکهدو ارم (تس)یدسا

 × سلوا یک كن ہا قاوافلتووح او »

 میاض یو ندو فلتووع عج برا كنهدودعواوو كل هیقوف ا (اون)

 یحدمد هلم هل ااهر اهظاو یراکف كد هدو دم ةدحومءابو كن همقوخءان (٥)

 یک و رک( تد )ناملس هاش روا هنسانعم كنود هلاح قارب ندلاح نسح ار
 یاس بت بال دیاننشو توقا س شنآزار درکوکت یابج

 » هدوهس هکر دلوشثمعمهو حون یدلوا حه یخ د
 مار سیار یمیر دهد نما چ کو ی متل هدودم هسراقءاب (عف)

 وی کره ارا ج ویو کف کص (تب)بئاص هنساانعممو دعمو

 وش هدنکرتر دسراف ید )چ( تس مشوکردهش یاج هک ادردق نیا

 زا كداوو نعم یو لطابو ث.عقعع هلا رس. ڪڪ (هدوهب) یدنلوربسعت هلم لمدد

 قیس اکر دفن تادا ییهکنوحر دیک هدنلصارد هیات انعم ول یخ دهدهس هل فد

 چو باوصو نح ییهچ هد.سکیاهدهو ءدوه ةبکرملا تاو دالا یف

 هر دمها | ٤ یدو ضہف اض فرا نامه

 یداوتازآ تآ* یدوح یع (ضد) ردر | عج (را ا )رد رص تادا (نامھ)

 هدفرع



1 ۳ ۳ 

 وب قشاردهدانعم لو اهدودو نام دود هلو # ارهدومب

 تعاجو دل قولواو اموع هنسانعم هلسق لمت كب هدودم لاد (نامدود)

 وز تصدن اد یاد (تس) طاوطو نیا دشر اضوصخ هن .انعمهیظع

 هنانعم کن ا هدول نزول (هدود) شتآنامدودزمدو ددرآ رار رک مورن نام دود

 FN عارصم فانز وک ذمنامدود ا لوارواک

 م هدودیدردسنا نالوالصاحندموم ندو *

 تسمه +وزامودره نسمه هدو د حاز نمد (تد )هدنفصو بک صرعاش

 ×وزابروزهاک او ت سغعە هسره

i #امار ۳ هسشه هک ا سفر ود ندر  

 : هنسانعم سقن مت تهدودع سرا فاکویرسک كنو (ندیراک:)

 شقنردردصم مسا هرزوآ ین هغ ص صا لا رو اکهنانعمیکنا (راکن)ددردصم

 رولکه دات عارصم ولد بوم ین هنس انعم

 3 هدو دنا یداو | ښا وص مهر لر د هبومخیخ د

 | یماوصاقلطمر د ہظفل ندو ہلا یر دص ہر الوعفم ےسا رز صف كنءزمه (هدودنا)

 ردلماشهششر ه هتسانعم كن االطو یا زدلاو

FO ENEو  
 قالاط هلا هجم یازو نوک كن ارو یرلعض كن همسر اف ء ءاو كنس (زربس)

 یناعلاونا ردادوس عاق جال ند هعبرا ط الخا یک لاصط هدر رع هنسانعم

 هکنوح » بلاع هدشلدبادوس هکزر سو ه روک درا درا ای لرد (ت)
 هدنابوراو ہرکح یمهضال شو ف اص رک ےن دق دا و ماض نا هد هدعم ماعط

 یسیدردو بیس تنور ور ید ورم

 رولو ر ارقهدنارر او هلاعط بوئودندرکح ۔ںولواادوس ی ڪڪ وح هغاسا یعد

 هنسانهمدوا هلصفكتن هجم یاز (هرهز) ر دملقلا تح هدر ادب بناج یناکم
 ږلغلوا هاشم هبوغا بولوا یا هکنوحرد ارفص عاقجا لح یکه را ره هد رع

 (تس) E سه هدا رع هرهز هل هسسن همهس ر ءا دم سر اف

 یت كن همعم نش (شش) و یوربادرا د ناکورمت « تیل سوم وکم را دن هر مر

 لسزاوح (تب) اکعزا یی ارد نکیوا هدنکر تاک ا هکرکحقآ هنا هات نیشو

 تد ارح شر ددوشماریزدک تمال.دشاسمزود

 ۱ ۱ » هدورردیدا قصرغاتهدرکهکرکو ل مهرون د #



 1 رداو-هذم مساند ظل ندول آن < هدنتش داستن كن هعطق فدا (هدولآ)

 ۳ هدنشب انهم یکیاو هنسانعم هنسن شالو یایشالو لّتأرولکهیانعم یا

 ۱ هنیژ یی دا تباصا رانا یناباردکید هنس ی اثم اور غو سابو سوا لوا قرف

 هدولآب بلام ( تب )فرعرواک د هنسسانعم یص اعم بکن رم هدول 1یندمهردکعد

 هلن ضمب + امر افغا سوقاب دنزم«نامصعكیاب x ےل ےب اشک هب ولرم

 مهفافرولوارارک نکلزدقاو هرزوا یسهغصردصم

 « نامزوس یخ دندول اب هنول ایه دا کز وسید#

 هلن |. .سرءاهویتف لنوو یت كن هدو دم مالو یتف كن هدو دم" همسرافء ءا( هنولا)

 تععر کی ره (ت) اما ےک یکی اشماورپ کک کە نسسان میکرو

 1 كن هدو دع “سرا ءاب (تدولاب) مروطم و ناسر سنا لامخ دان ۾ هر هه ول اس تخ

 یخ الو هلا هب رع هکحاامافر در دصم هنسا نعمك | فاصو تمزوس هلق
 مهو مزال مهر د هنس اذدعمیهردنالوو

 ردیدضكلوا هناکرولوا ی دعم
: 

  هدولابهدیدآ كی هتل هناک ن دشلز وس #

 رداوعفد ےسا ETT ندولا لہکف لا هدو دم همسراف اب (هدولآ)

 || فا هنساذعمشلو ا فاصند_ثغو لغو شازوس لو اروا کک هر انعم یا

 E وزارت ییعع هدنرمکت اوج ك نهر فرار د هتلاکا ا فورعم

 نازم فک یعچ وزارت

 * مدر ر ڪڪ ع د لوا ید هاسحدق هساو لوس ٭

 یراق لنوو كن هدو دم مو ىنوك سكن هم« ءابو یقق كن همسر اف ء 3 )ام

 یکسز فتو لیکه دس a هی ها
 * نملکشم افو فازرسزا شک: ٭ نم لددشو مع نمونه ام (تس)رعاش

 هنس انعم لمل و ارولوا هدر دصم ےس |ندنطظفا ندوم یخ دمه

 × هدوم هدشاولوآ یی اسدنزک امی ناهج ×

 | یی زکناه-نکل رد هنسمانعمسولواناهحردمهکرتفصو (اهناهح)
 ۱ ن هعطق یکم | مر کی ول د اشدناهح هکنوحردشاواهفر ءعتفقح هدنساتعم

 ادرنضاح .نهادوخا لعافمسا ند نظا ندومام ید نش یئحوا

 مسا ندا فان دوپ ها ینو ڪڪ ن هبت هارو قفل هبسراف* ءا "(هدوه)

 ا ررلک دامو دیاه لبلادنا هه ءابو فلا واو قالمقتسب رداوءفم
 هر نیاررگم ياه دنح ۽ لما لوط ل صاح درا دب ینام شپ زج (تس )بت اص

 هدر



 61 را

 دنامرف مایا هب هک ءابو فلا لو اوقالشت.سردردصم صف (ندورف)

 ردلوعفم مسا (هدومرف)رولک هد امرفو

 * یدو دم یک یت-ردنت شلواقلغاصكو اب

 تسردشو هنسانعم قلغاص هلا هبردصم ےس ءاهدننآ (یتسردنت)
 تس كن هعطق یئزکس قرقواد ندين هکنوج یوقلا ماتو ند بلا حص یا

 رم یدک هد نعاس تدك هعطق ین زومط نوا ولدن وتب تسرد یدک لوا

 | (یدوبمم) راد یشاع تسر دنت د وشن هر ارنو فرع طورغال دوشم ( تس ) مافن

 | هنسانعمساواوداو كم | فصوو او قلواولا هلو کم كن اهو یرمسکت ناب
خز ٭حالعر ب مرس درد هدمه د وهب ( تد )ییافثرمم

 * دوسى دون لاق ام ل د م

 یدک هدنس یفنلا كن هءطقیللا و دونا هب کنوحرد هاب و ید یسسکرتیانعم

 ر درد صم مسا هرزوا یس هغص یضام ندنظنندو نالکهد نا عارصدوب
 فس نکا دز احرس هبعهر ء اهو انا همسر ءاه هج رد ةت وډ رداوعفم مسا دوخا

 ظفح اف ردقلوا یدو هبا هتک اب هنا دب هبعسر ءاه ,مکع

 ۱ » هدودی د ساو ارون د ند و هغلوا دو یدنا »

 رد_ادا یضالا لاح نع تب اکح هما لا دو یی كنه دو دم ةد حو م ءا (دو)

 ee ی ندنشمل (ندول) ین دمه یک ی دیا هدیکرت ناکهدیرع

 شاخ هرس س دق فد رمش مس (هدناق) رداوعفم ےسا (هدو) رولوا ی درد صم

 هل طفل ین دوب هدعد هکحام افر دز وک هن ی دل ارمسفت هلا ند و ی دوجو هد دیر ګ

 تل موت سم یروعشو د یدال ا فدا مه هل ا تبسم هن ی دابا فدا م یھ

 هدتس وب ےک ترد هنس انعم قح هلوا یندوبهکنوجیدلی اراعشتسا هدنماقم یرعش ||
 ٠ نونکد زاد جم یاهم شپ دو ند وو تشذک دوش هتشذک(تس)رعاشر دحرصم

 یب ساگر دنوګا تقال هسک ءاکهدنرخآ یند ولا ریز« دوس
 # هلن وا نتمآ ین د شزبمآ یدل واقشراف چ

 || هلطرمسک كنەدودم ےمو یتف كن هدو دم هرم یر دصمردردصممسا(شزمآ)
 دزبمآ ملا دیه همم یاز كن همکمءاش یفالمشسمهکننوحسر درظفا (نتکمآ)
 اا ۱ هم هم نشر و کم یبقام هر رآها یر د صم ےسارو لک دنوم او

 | نامخاس بل ودنا رو دنامز ادربم«یناکشلت (تس) یدنخ لاکر د ظفا شزمآ

 »دنا کسا بوک اهدایرد 1

 ٭هدول | هنسن شالوندول آی داوا هش الود #

Te 
۳ 



2 ۱ ۸ ۲ ۷ 

 ۱ | ثرادندو« هدوسرفرهس تا ول دن" یا هز ٭ رکروشکهاشداب نی دو ید

 ردر "اس ید هدر ف لف دح

 هردشعانصمههدومزا ساوا حدمهدوتس# ۱

 تب كنساو ا ةعطق هکحام افر دلوعفم ےس .|حود# یعع لمف لس ( ( هدومس) |

 یداب افت و ددم هلغلو | یو ردصم هلظفا رد یلثفا دوس نک هدنسماخ | |

 ئىد وادضرا "خواب وبر دمواعمیناسعاابلاوق طظافلالا هکنوح | ۱

 شغ انصر دلو ءفم ےسا هلو کم كز هبکم یازو كە دو د# زمه (هدومزآ) ۱ ۱

 هدانعم یکایک هدومزآراکر ولو | یدعتم مشو مزال مش هانم هس ما ص

 ٭ ناه جرد هدو مزار اکر ا دشا دا دوشم هدو مزار اناهجرد (تب) ۴ 7

 ردرظفل دومرا یر د صم

 ٭ هدوسآ شاوا تح ار عب نعا لاسو نما *

 ماسونما عع هنا نونو یتف كممو فو کس كن هسک ءانو یف كتهزمه (نیا ۱

 لرد نمد رڪ زیو ماع (تس) بئاص لامل |, رتسمو لاحهددوساو

 كن هدو دم هزمه (هدوسآ) دراداشتر داه دکل دنا اوخ شو کن سو دک # نعاوشم

 قشاعزورک رک ارعماعرد SE) بدا ص جم رتسم یعع رداوعفم ےس اهل صحف

 رد طفل ندوسآ یردصم 9 دو سارح زور یناک دنز باسح رد ه دوب
 مهفاثردراو تح الم قو تد هد ول

 8 * نامرفر دی صاو داش دان ر دکم د یکو ولدخ »

 هب یل اعت قح هاش داب یعج ناو اوو یرارسک ناتدودم لادو نه ا-(ودخ ۱

 دنمدرخ ویدخ (تب) )کدعس حس یسحلا ءایسالا ی قساکر وناواقالطایخد |

 یر عادا عجل صف فا (ک) دا دنمورب شد مما خاش هک داون خر ف ۱

 یراانعم (قا) کر دفا كشر ودلك ىا × قاس اوا جش نارو داش )تس( |

 هدنروعس كنه رذ( هتکن) یدک هدنحرشیرشاعتس لنهعطف یر کز ونوا :

 ]| یداب ار سفت و د ناولو ایک م وح سه یدهاشیداوا عتاوودهاشداب ولو اویدخ ۱

 | تقیقح هدناضاسولو هاشداب یرسشتولد هاشدانلرب رک مظان هحریدقتوش |

 ۱ (نامرف) مهفاف ید | تاغطا یکی روعثدکهردهقفزدسنس هنخیداوا هغر €

 أرواکهدهنسانعمیناطاستا رورو نمی دم د نا طاس ها ییسهع هلسصق كیاف 1

 ٭ اور نامرف ناقشاعنامهرد» امو نسح هشنا نامرفدرک ( تە ) هنانعم کیا

 »هدو د رفد دشلر و ندوهرفیداواقمروس * ۱

hE 

 ندرمر»



۶ ۹ 

 مسا(متفک ) دوبنتفک زا ۷ 5 ۱ 1

 ر

 ارا مم ص ددر دوج » ياض هت ارق و یاهو هد
 ٭ هتفسادرد هل واز زس 4لو ار اوسوک +

 قبال 1۳ ۳ یدک هدنرمخآ تس :HE شی زوو اود بوک (راوشوک ) ا

۱ 
 كل هعطق ینزوطزوو او دوی (رد) ا دنشلات تس كلوا "هعطقوب دا

dE" 

 اغا یس دو (هتفس) ردیفنتادا() یدک دنعاستب 1

 + مدو دنا تسکنر دص) شفرج ره هعط)نیکنر هخ # ۱ 13

 1 / لب هعطق ینح وا ( هعطق نکیر) یدکهدنس : نت هیعطق یا نو او د هن( هج)

 :امنعم فرح نا( شفرح) عمو لک یعغ یم ادا( ره )یدک ود تاو لع

 ۱ هکنوح کی درد هلک, رزرو (تبکارذصد) یس اکر دس” اعربمض هد نش کن وح

 هدیعلار تس ن هعلطق یزو قط نواو دزو (دص) ردلوعفم تا داهدحوم ءا

 0 تادا (تسا)یدنکدنببماش تب كنهعاعت ینربقرق وید هنوک (كنر) يدک

 هدنعس ات تب كن هعلقوودد شغاوص (هدودنا )بکر (!ناو دالا قتساکردط» ر

 ۱ _ رد شلزدلابو شغاوص هلک زود فرحره كن که عطق نوکر هن نعم لصاحرواک

 «هدوس ید هدس اس هنس ساز وسمه شارا# ۱

 ۱ شا اردلوعف» مبا هل مکه دو دم بنک ء او یتف كبه دو دم نیس (هدییاس) ۱

 [ قد-ندرب هنانع+ يکناهدس رعر دما ندا یردصم هنس انعم شازوسو

 (ت») رعاشرار د مسمو سم هب ینا یادعمو ىق دت هوا یاینعم هبصاورارد

 اا دردشزدس اسو درا د کرس درد ٭ سابقنک لدنصز یراکره تس ت قشم ی

 ۱ یک هد اسو دانعم یکی ار داوعفم ما ہل ہک كندو د۶ نیبس (هدوس) تسرس

 + تىندو ندنشنتفکو ندید (تس) یاعلاوارد,ظفل ندوسیردصم
 ٩ رولک هد هنسانعمالطو#* تسذدوسهنیستسد هب نززا كبل

 ٭ هدوسرف هسذ ارم وا هتسیکر دارو

 ینو كن نسویرسک كسوا سو یم كن هسراففاک (هتسسک ) 1

 نت یردصم هنسانعم شمزو او شازوار داوعفم مسافت هضوفءانو ۱

 لا نوک كل هنا نسو یرسک كنملوا نسو یم كنه سر اف فاکر دف"
 | دداوعفم ما لم كنهدودم نسو ینوک.لنارو یتف كناف (هدوسرف) |[ 1 ۱

 | لاج (تب) تری دنا ندوسوف گردم نام قفشات |
a arn روح a 



 رس هنفس سماد یاد ش ءا هتفس هلو

 نالوا يروا ا ندم كا هفش هدر ارپ بور و هقنا رادةمرب همدآرب هدرېشر :

 نفس هل هت لشس a) ھس ) رار د هاو ه دمور ناسلو هس هد رع هکرد هلم اھم |

 ده ى دمه ڪڪ ا اتم شل دردلوعفمیم |ندٌطقا

 زاوا هده انعم ن رز قلو هئ سانه هفصو

 %» بوراح هکرومسی دد هکر وکه فو ههذ»#

 کروکروماح لرکرد هنسانعم لر وک هنا همسر ءاهوی اف كن اهو كاف (ههف)

 (هف) راربدهوف هنالوارحاعهدمالک هد رعنوسلوا کروکیک لرکنوسلوا

 نک د رف اتات کروم (بوراج) هلثم هل ر اهظا كناه و یتف كناف

 را هدهنانس هعطح ولد ق اربط

 مچ و ءاه (هیورک اخ)
 ٠ (هتفر) ER یار

 ناک رم (تس) یمطترممر داوعش» سان دنا نگر زن وكس كنافو یمشكنار ۱

 یک كن اف المقسم ۳3 هنفس ےس ایا ر درد "# هتفر رابء ارکاخ

 رواکهدنب ورو ديور هله دابز واور هبا بلقو یلدا

 < مروا تاد کهن اص نس هکر ادن ول چ

 ر ی نادم )ید ۶ هدنشل "تب نطق خو و د نس (و)

 | رك كن هسراف ء ار ادنب ةبکر لا تاودالا ی قیس کو دیتا دآهحوتفم مم

 | یدک دنناتب لنت هعطقیفشد نوا یر هلو ار دصم مس اهرزوا یمهخصیها

 اث دب کب یلوا هعطق یاسر دهد>و ماکتمعراضء«خاد

E 

۳ 
 بیم تا (نتنک

 اه
( ۱ 
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 ۳ لا بسر ءاهویته كهوف الو ینو كنافو یتف كس ( هفع)

 ۱ زوحتلر نکشم کا !تشا نسج لان“ هصوز (تد) ناسە او ی 1

 | ناکمر نیک فضو ةدناصا ۴ ییا ز حفر از ناس وح

 : REE كن نک یفکما ر ین دناکماسهکرتوح هتسمانعم ی روس

 | یلوعفم مسا کو دغفخ لعاف مسادوخ ا رضاح ما ندنظفا نتفر بور یدک

 زا بوراح E EEE EES ءاب راض عد رواکه دین عارصم

 ۱ ۳ شوا عقاو تور اخ هنعقوم

0 



 ات ور SAREE DS (ههو کت ) 3

 كن هزمه (هتفکشا) رب دل طبض هریک كن هم نشراضع»نو سلوا لصاح ۱

 یردصمكاو ار داوعفم مسا هرات كن هجا هدنسدکب ا (هتفخو) (هدسسخ) م
 ردمظفل ندنخ هلل رسک كن هدو دم :دح و مءابو ینو کس كسو یت كن هم ءا ۱

 ماد دناضا هروب ایٹ دشورفرهوسگاچ ینکدنادهچ دن تا رسا ۳

 ضعب كماقموب یکترد هنسانعماشا وری هل ەق نر فک تو ۱

 (نتفخ) زردی درک هنسانعموشو اواتطبو دبا فذحیناوخ هصهاک ی دک

 فک ( تس ) ظفاح هج اوخ یکح موله دن رعردر دن هم لیت لر هیت ءاخ ۱

 * تفطرادس تاودنآ کسوسفا تفک ٭ وکت ذس ناھ ماجمج دنسمیا |

 رار د نج ره دکر تاک | هنسانعم هنسک رتاص هنسن یلاثماو خم قت وب (روای) ۸

 ۱ اب ارونالواتسنتادایدیا هنسانعمقالآی سو هن سانعمررسو شرب |

 . . یداوارواس بونلو | فذح هبسو ءاه نوجا فضخق هغ دیا قناعت

EY 

 سرا فلکو فوکم مال یت سران نک ت رواک

 رازنج و هاکح رفت و هرعسماقاطم هللا هبقوف *ات و و کر نازی پچم نیشویتف

 تیک وز راک نانو یراب هک ع دنکی رابزکا (تس) یتاعلا وا هتسانعم

 طینضول د امم یا گود هروسکمسرع هات فاكر اہ ضع ٭ ارعص

 کو ردسکی ید اس و طبس لربقفنالوا باوصردلطاب معز رار دابتاسو

 رظتاقرولکهدنسرش یتب ینزوقط شع زوی كس ونشم ید لیست
 ب هتفکشا نالوا شاحآ كج هفوکش مه »

۳۳ 

 لان هعطق ینسشد قرق ییفخحم ےک رد نتفکشا یردس همرداوعفم سا هلت
 یدکهدنش ینحو نوا

 * قمول وا نتفخ ید باوخ ر کش هب وه واولتطب

 نکلردفورعهرکشکنوح هنسانعموش واواتط هلنوکسكنار_(باوخرکش)
 هدنش کیا كنهسمانتعطقودوقن وا باوخ هنسانعمواتطازاهدهاتموب

 * همعح مهرو ده ددس> هشعات شمهووا ۳

 »روا د هرب رج هلس لعد چ رول چ

 .تحاصم کر ددملکه تسحدنم دون یا ناه در دنابز (هعطق) ید جش

 O لمالویرسک كنءهدودیسراق ءاب لس هکنوحر د وسنم



tI 

 .راتآ كن له ین هنس دانم یلاثماو رشمشور نخ هضبق لا رواکى خد ۳۹
 باصم دکر هبانعم ج واول هن ةدیانعمنک اش هک ٹا هتسانعم یر قح هشیاب
 رتافرولک ناسالم صا وا دانم هتبداکی دیه رد

  o0هتفدات رهک نوح نه-حردزا هعطق ×

 یعاضكلاد د یدک هدناونع وا هعطقاقر همه دس ساكنا (زاهعطق)

 ۱۳ ینعی ناد هب ولو هقح ندعم ابا سو )و كيارو

 لقب رط هر اعتساو رار د هد هب هقح یر کد تا ظفحرهاوحراد_ ةمقو هرمغص

 (ٹه) ییاعا اوا )رد جرد هنلناه د بو دیا هشت هب وب | نيرا شب درب وب

 حردهدنس و + تاشوخر درک د ی ردرد ن * توهاو للزارب ح رد شتسدب

 حردر یس ردرب هناکردب وع نهد دا ص ندساتحرد یر رعاسدا یندلوا

 هدنس یمدنكنهعطق ینرزول واو دزوس ( نصس) رتسا كع د یدوق ه رزوا
 )۳( !یدک هدنناونع كنهعطق ینزکس یرکیآقرفتم (رهکنوح) یدک
 هدنعنار تب , كن هعطق ول ول د شما د(هتفس) مکر لا تاو دالا فیس اکر دفن تا دا

  هعطق ندنس هقح مالکیکر هک داد ییع»لصاحرواک

 ٭ هتفشآروس دهن اربح هشاعاط یّقع»

 لنت هسا یر را ندنظفل نتفشآ هاب دم كن هزمسه ( هتفشآ)

 منم لررورسمغامد هتفشآ (تب) یلمآ بلاط نارو نا درکرسوغامداا
 تنش اد جرد رک اشک هح ن ماد# تسا

 TET TI هه دانعمو مه #

 لدوح (تس) ییطا یک هتفشآ هدانعمونزو لوارد هبانعم ییا (هتفلا)

 تسناو تفلاو مشل ینا * دشا هتفْسَ ندبلاح همه + دشاهتفلا مغلارد

 0 تسراوشد لاحرتسع نافل اره درد (تس) یناعلاو با هتسانعمش ادب

 تسراحات راج ند شک مسررکو نوطالفا 3

 جت ره

 ۱ اثکلدیورالتمروآوا عفاو تفص هنلاتم و هب وخ ناکمو هبو رحم یور (انکلد)

 یبحا باقر دسسکر ت فصو هدنلنصا زرد اتکلدناکمو
 لدهکنوحس : 233

فاک (انک ( یدک هدنش یفحوا كهعطت یمن دینواود د بلق
 رضاحرملیضن

 هسا اا + كن ههطق یفم رک یرضاع رحا ےک ردنف لعاف مسادوخ

 ه دنش + یفزکسشق رو كم وننمو د هار هدزار اتکا دی دمه یدک

 رواک



_ِِ ۷ 
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 ٭ هتسحرب ی داو ایج الط صا فصو هع ارم هم ولا # ۱

 نه لحرب لا ةدابزیل طار نوا نیل هب : دزوانتسحروک دم (هتسجر) |

 نکل یدناوالوا ه .ریكنانعجواروک ذم هر دقتو نوم ا

 سفن قحالطصالاق هبحا تم الف شوا حالطصا یسلوافصو هعارصمو |

 ىد ەم ول هل اواوو نورولوا نڪ ید تدداشم هسلوااننعا الا

 ی هدنلصا هتسرول (هدناف) كلذکی خد هتسرو ها ارو واوو تون ردهیانعمو ۱

 ر واک هد هم انعم ساوا ما ەزابت یههدسرو ی دمهردهنسانعم شاتو |

 كنار نتسر هک و اوج رر د هنس انعم سم هزان وراروهو | لمص كبار ی هتسرولرل ضد

 » راردبا مكحول دردطاغو ف رت قموقوا هل ه دتر وص و هنسانعم كم هل مط

 ¥ تروعنالوا بث بورۈكر ا ەدىد ىوش لاه

N)هکنوح هنس انعم شمروکرا یل طم هلن وڪڪ كن نلو اهن ءاب  

 ردلوعفمما (هدید) یدک دنن ینو كن هعطق ینحوا ی زکب ودرایوش

 نولافن د هحوق جاکر نکل یدک دن راع ت اب اق یفمل ل قرق یر دسم

 #٭# هدسرر هوشور یزوررهوح ( هعطق) رعاشیداوا فرع هنر وع نالوا ب

 نآارترهدس ر 5 دید وا نادا ۷# هددیوسنارازه ا دنر

 * هتسابواغ انا نب اکر دید | حات # ەدىدىوش

 هکه نس انعم هم هللا نونو ی رسک كىەدۈدم ءاو یتف كن هدو دم فاک (نیاک

 ودی دلشعاب نح اکن تروعنالف ینح ازای دحاکن هدسانفرع یدمساک |

 مایع ستسیدقع ۷# نیس تبعلوحین اوخأب .(تس) یدعس شرار دیاریمعت

 هدنعب ار تا لا هعطق ین دبی رکیواد قاباا کتو چر دیک ح (هتسا)# نیاک

 یدکهدنعبارتب نانهعطق ین دینواوید شفلغبهتسد یدک

 ی رع بارار دەدا ل.نسروآسدو#

 تاک

 تش

 ان داز لینس یدک هدنسم اش تب كن هعطق ینسشب قروب د هب ده (نیاتسد)|

 هجا دلا فیس اکر دسهمنک رر

 چ هتسدلکد زاب شخروتک ندفراعمناتساک#

 ردسعج كنفرعم (فراعم) یدکهدنس ات تد كن هعطق یخ درد (ناتسک)|

 هفروکش یلاثما و لدو هلالو نا رو لک كل اد (هتسد) فورعم در 1
 لکزادابهتسددص (تد) یدادغ دمو ورم نو 1

 ها نعم جاقربهقش:ندرانو اب هتسدود خب تو نانم د قرفر * تایل



#۶ 

 س

 ۱ RES # تس هارد س ردنابر دو بحاحو

 دوب ةر د هکنو حر دناکم مسا |هدنلصا یداب ادا ینارب رخ
 ۱ كن هە طق ین اقر قو

 تاودالا ف میس اکردناکم مدا تا دا ہاکی دک دنس یندرد

i #۷ هسا یاد ەناتشاو  

 طاح یک هبنعهدس رع هنس انعم كا! اقل طم هلن دم كهز مه ( ناتسس سا )

 ۱ | لمآ بلاط ۲ که دهنسمانعم مال مع ابن دقا و ناه اش دام اکرد

 دنب ورواناتسازناکرفنهکنامسه (تس) هنعیلاعتهلنا یضر ىلع تبقنمرد
 خر (تح) ) كودلثم هلا همر ءاه (هناتسا) هانحدرکه احا كافناسدقم

 (هتسخآ) تا هناتسآرب تر هسو یاهاک اهن موي دور دزبهبعک دوس

 ءاهویتفكن همقوف ء اتو ینوکس كندسو یراععف كهم ءاشو كن هدو دم ءزمسه

 هتسسخ ارد نع »ناز یاههدقرد درادقرف (تس )یم طنرم اصر ا هلم هللا همر

 ناتساردمه

 ٭ شاو ارایش یداهروراف یمذ دق ان ابد ہط #

 ی دردم و نوک نتو یرسک دود عرب
 (تس) رعاشهنسانعمهزورا یرلقدلا یل و كلملعنوحم | تاع صضحتت هارو

 راشم نامکحشیپشندوب ۷ دوسحو تک كنحرد تند

 ٭ هس سع ارام رو دوراد هن دا تكحالع

 م صو حالعواود یس هلا یم كن هدو دم ءارو یف هدو دم لاد (هراد)

 بوی اد تل نورا جک تا مشی دع میم (سیب) فاعل اولا
 هتسخ ی٤ج هلآ ارو یف كن هدو دم ےمو یرسک كن هدودع ءا (را )شوخ دیا
 * نک : هماجو تواتورو اس نفک ( تس )فر عر دملخفل تسر دنت ل لب اقم لملعو

 ژردراس .هدهاربلد شح هلق رظهر اعتساوهراسع تشفاعو تسسطراک ز وردک

 ردلمعتسهدکز و هدسراف (هتسخ) هی دهتسخاما

الخ قجاو قمارصص هحرکا ٭
 منا شن نیما قلوا ص

۱9 

 1 | قمارصح لوآرولک هی انعم جوآردردصم هبا ینوکس نندو یتف امج (نتسح)

 یکرذحو رارفهدس رعنا رک عع یا یک ب لو هدیرع هنسنانعم ۱

 تلاش نتسج درک نا دز هکیربدقتز * نتسرخ رح در یاو دک (تع) رعاس
 يور ر یادو نکس نم (ت) ناماسهح او ندش سضالخ ییعع |

 1 9 ۲ نتسحوا فار دٌیزدناونت حص دا هک مراتفرک

 را



4 

 لی و # ۱

EF, 

 یزاحقشع ةماکنهاشوخ (تس) اکر میک یکی وط هدس رعهتسانعم |
 (انعر) یدک هدنناونع هعب ار هعطق (هعطت نیا )یزابقشعو قشعماکنه اشوخ

 ید *اد که دنلوا (یاهعرصع) « یدک هدنح رشیناونعكن هبا "هعطق ین اس |

 (هتسحو ) ردعج تادااه نوح ر دعرصم عجاهعرصم هنساتعم عم

 رد هن انعم هح ر نالک هدنسسماخ تس كى هطول هدا: عمو نرو دل اواو

 x هل اراع رص ودا هعطقرلد وب لز وکه ن نعم لصا

 چهتها هتسها كعد تاتا یا ۱ نسرارق#
0 > Sd 

 یرضاحیبت میکسر د هلص هدحوم هاب که دنلواردمط اش درشمعراضم (یتکش) |

 هل دم لر همه (هتسها هتسهآ) یدک هدنعبار تس " كن هعاعق نک مدقمندنول

 هوکس یا دمارب» هتسسهآ هتسهآ بارش مخزادرکلقنرغاس و اص

 نهرسنآردتسدابصهتسهآ (ت) یی افش ےکح ٭ هتسهآ هتهآب انا

FIR,رداکدررکمهدج ول ( هتسهآ) رادنانعودرد شات زدی  

 ھ هت کشا یاد شمر ق یدهلاس هساوط حدف #

 ها همر ءاهو یرلعف مالو تان هدودم هک ء ابو یرمس کت هس راق ءان (هلاس)

 هتک یک کهنهکح قاروا (تس) لمآبلاط هنسانعمحدق یلوط بارش

 مسا هل رسک كەز مھ (هتسکشا) تس هاسررددوهلاس رد هک قوذ ٭ دسرام

 4 رده نت پکس ییفع هل د كن هز مھر دنظفا نتسکش | یر دص مر داو عة

 # هتسا ر یدهاداچ یعدناماوآ یاس ¥

 1 یخ اند هوممرب هک نوح ردکعد هوم شفت یسسک رتیانعم (هنسرب) ۱

 ین درد كن هعطق ین دبنو اول د شغل هتد یدک هدنش یخوا نت هعطق
 ردهرهاظ تسانمهروبنمیانعمهرزو اریدقت و یدک هدنش

 » هتسرر هراس سمو د هرب ید یدضكنآ

 فص هتسر هکنوح هنسانعم هوم شاوا فص یسسکرتیانعم (هتسرر)

 رد هضخر بغ تسانم ید هدنو یدک دنلوا ت كن هعطق ینزوةطز وو اوت د

 واو نکا یدک ه دنس یفش ی هعطق ین رب قرقولدلشب (هزربس)

 رد ءرحندربسف)

 » کر ریدهاکردهنکمسشبا یسوافراک | ۴

 رد وم :عم بات كنىلاعت قس هدتفشح رک اماف ردزاحم هدانعموب )۰ رد) ۱ 1 ۱
 زانورک ¥ وی وک ھاو برخو ا ا کج (تس ( اقام هحاو ۱ ۳

 سس

 ح ۱۰
ke lt 



۶۱ 

 دنروارب * یس درو كلم ترعرغابزرک | (ت ) یدعس سش هنسانعم

 نیو قرپ و ردر دص »لک كفاك (ندنک) مس زاوا تخ رد نامالغ

 یک لحو علقهدس رع هنسأنعم

 # هر دکل هشمر دشت ین #

 هنسانعم شق اقلط ر دف ندنظذل یان هللا ینوکس كن هس ءابو یټف كول (ف)

 (تس) االوم ترضح هنسانعءلدود فورهمرب ی دمه یک بصقهدلس رع
 (هنس ) دنک ی تاکشاه-اد>زا دنکمتاکع نوح ینزاوذش

 كل هشیم هلا همسر ءاهو یک لات هک نشو یرسک كلنهدو دین دحوم ءا

 هد ندر خب "هرس باقرد (یار) ر ءاس هنسابعم ناتسن وناتدلکنحو

 یراکشناسهجرد هکمشر ھه # تسامهشدناهشههرتهویدیع * تسام
 تسامهش وه نآ ہکدننا د نادره  درهک

 ربت هلا نوتس ید د کرد #

 ساطنوساوا حاع ا لربد هبا ن ونو یرلمت كن هدو دم هة وق ءتو كس ( نوتس

 هشاطو بشخ هکریدحاعاهدس رع ہک ام افر د نوتسییقاور هب هبة میکس نو اوا

 هداتسوسرهراونونس * یار تشاو د تلو د یاهو (تس) ییناهرریددوع

 هد رع هنسانعم هنلاب هبا ارویراع+تنهدحوم ءانوكت هنقوف ءا (رمت) یاب

 * هسردرسک ناهوسورود # یک ساق

 ناهوسابعطق تندر ڪڪ ٭ غیرددصارننزاتر خاش (تس ) ناعم اوا

 نشو یرمسک كن هدو دم هو ف ءا (هشس) رار د ین د نهوس هل هف ذح كفلا # مع

 یرلکدسک ساط ی دمه یک مودق هدر < هکر رک ملا هممسر ء اهوو یتف لر هچګم

 ۹ تسلا عراف ثعاب نف همهزا یقشاع (ت) یاسر وام د هنین اعم كوك

 هام شت مہ تسشارت كنس نکعوک
 ٭ نامهزورناش هدر دوکه حک ږپ

 ۳ ی

 ۳ و اما o یدکهدنس

 ۱ هنسانعمهکی اووب رود هلا نونو یتف كنه دو دم ءاهو یعخكنهدودم نس( ناه وس)

 لزوک هن هرات كن دو رم ةبعم نشو لو هجو اوو یمض كز هډچم ءا (اسوخ)

 میس



۳ 
+ 1 1 

۳ ۳ 
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 کش یردصمردسچن تادا هحوتفم رمیهدنلوارد ا ووک )ن 8
 ميکتنرواک دننکشو دنکحث هل ادیا هنو كنيس القت سم هکنوحر دین

 هب رسک ك نهم یاز (رامنز) یدک هدنسماخ تم ك هعطق ینزوقط یسضام
 یدعس مس ردظعا ندیر اهر یر دصهردمغل ید هلا هڪ ءاردرضاح صا

 دهعوناما هقشب ندنو«رانلا با دعانرانقو هرامخزدب نب رقزار اهنز (تس)
 رواکه د هن رلانعم تیاکشونامو

 ٭ هششانسم ید هنکیآ #

 ك: دودم نشرات فاکو فوكس كله دحوم هاو یت نب هدودم ةزمه منکر
 یتزوس ےکح ہن سان عم هشش هحرص هلا همسر ءا ھو یتف لنوو یر کک
 دوشرغاسنوکمس شخورفزک» مافتوقابو مر دیا دروخ ییارشناز ( هعطق)
 درک ن ورب تسد * دنکفا تسدررو نوحوا سکعهنىکباز 4 ناستوقا

 ر هد هنس انعم سا او هنس انعم ت ارش یخ د مھ ۰ نا دابزا ملکیراد

 هکنوحندنظفاننک ۲ لا بآ ردکه طفل هننکچآرکرروم هدازاشابلاک
 هد عد یدلوا نکیآ بونلوا فدح اف ارد هنسانعم فوح وے انک آ
 ردطرش قلوا بارشهد نا هجربدقت ول یدلواهدازهسع-ر ءاه له تمالع

 هش ش عع هل صف كن هدو دم نونو کرسک هدو دم م (اتتم) یھت اید د

 مدمشک + اریوقت لهامدونانسندرکضاس (تس) تکوشاخبا هحرصو]

 )ددبخ یویش هدیک رتردنسراف ید (هشش) ار یفا مش د مز پآ زا همرم
 کمار هدمط (تس) رعاشر رد یدک الفا هلمقب رطهراعتتسا یدنلقریسفن

 تس لا یورادهشدث هنرد هک تس لح هتک نیا

 ٭رو دعردندیا سیا هل #
 تاداارورولکهدناث عارصمولد ترجادنههکنوحردیوسنم سا (رودع) |

 سردموادرک اشهمه (تد) یانسمیکح ةيكرلاتاودالافقساکردتسن |
 ناشسدنهمو رو د مه همه * ناش

 # هس تعبص ید ترحآ ده

 (هشب ) باوتوا ریو ترا نع هبا لا دو نوک هم یازو مد كم (د نه)
 تعذص نعپ هلا همسر ء اهو یتف كن هچچم نشو یرسک كن هدو دم هسراف ءا

 × ڻدنک ی مرا وقیداو لوک می تفرحو |
 تخرد لضاو لوک هلا هم هاو یرمسک كله دود ءدحوم ءا )| ۱

۱ 



 1 ۱ ءا

 | ٭ شرا تف ا دب سو ساپ ی دا ٭

 | ید یندرب هدضللاث تب كل هعام# ینزوقط یرکی ر دضام (ٹسسنادب)
 كن ەدودم زمه (هشبا) ةطسسنلا تاو دالا فقس اکر د هلص دحوم ءایکەدنلوا

 نیسطاوا یک ناهدیدسوساج ینعع هللا همر هاهویتف كن هبچم نشو یرسک

 مدنبتر ترکمن :هدیدز د # هاکین یم درکسههشب اوح و یو ګرد (ت) دم

 ۱ یکه شم رولک د هنسانعم نامزوا ی دمه # ردو ماس

 دب مدآ د رھ یب ش دد !نادراک»

 : ین اقر ق هدلاح ید داوای کر ت فصو ناد هکنو حبر دس کرت فصو (نا دراک )

 8 PANE ۰ ییعبردنارکف» یدک هدنعسا تد كن هعطت

 یس ةد سو ملکشم سفنردمب اعدرفمع راضمهلسعف لنوو یض كفاك (دنک) |

 ندشی دنا هلکه كن هزمه (هشردنا) یدک هدنش ینکبا نوا كنهعطقینحو |

 لماتورکف عع ردردنصم منا هلمقابلناهبمر ءاه هن زار ضاع صا نادنتا 1

 هش دنازاب » کرا قشعأل رت مور هک+ کر ارق نیادوخادابهراب ( هعطق) رعاس ۱

 منکر اکهح شاع مکن درک | هک کم 9

 × تور ید هغر وزاکه صقم ٭

 ]| هدس رعهنسانعم صقم عاوا ا چم یازو یف لل هدو دع هس راف فاک (ناک)
 مکس یدنلقرسفت هل ہدسح یو شهد کر تن کلو دہ رع ید صقم یک ضارةم

 حح نوحو لس واخ % دوشن نوربب و نامرف طخ زا اب (ت») فروا

 هدس رع هک یس هلا هىقوفء او یھت كن دو دغ ءارو كه دحوم ءا (تورب)ژ اکیدنرم

 ۱ رار د ځد تابسهدسسراف یک براش

 اب هشرر ردقاصص شیر ل اقص م ۵ و

 یک هله دب رع دک ل اقص هلآ هڅم نشو یس هک رص رسک كنهدودمءار (شیر)

 ۱ * دراد رر شیریدنخ دلم نآ (تس) یدنخ لاک ق حرد لعام »ال اک

 | زواکهد هنس انعمیوو لو ی دمه ۷# تشک ناوت شوف شکد رهتدافزا

 ۱ ۱ | اه (هشبر) یدک و ندی كن هعطق حنز ونو او دهرا شیر ها هلاما هک اماف

 (ت) یزبربتاصنوساوا هس رولو اكن نره هنس انعم قاصص هلا هی ۲
 | نماد ر هشد ندس # یسکسزاهار هح رک ب رفسمه متشکل قغاب

 رواکهد هنسانعملم نب هد دوو ی د مه ۽ اهل ال دتسا

 هراز لصر دح همربق کشم



 زس همر ءاه یصا « دشا هن دو هبنشازهسردم نا تکا

 e دو هغج یدیانیذا نالوا هنسانعم ینابنوطو کرا ا |

 ١ رل كاد اهداز همسر ءاهنوعا تمالع بودن |

 اناقسدقیناس +ردشلو | همنشکت دد | مه هنس مول همش ید»

 ده دا ید دهمنشود كاش امو رام

EA ۳یدلب | كسم همانخ هدانعم هناکر دهالا سفن :یدروب ودالرا م  

 یرارنآلددع ءایسانالوا تکیه ها هبنشهدعو سا یاسا (هسن) هزدهتد ال

 ید هش دم_هرولوا نوعار ءس ترور هسارو هکر تاپنردنک اس

 ءانهدشابقامو یراهظا كناه نوسلوا بکر ءالارمغدوخاب نوساوادرفه
 طظفح افر دطلغ قفقوا هسمسرءاهرد هل رسک هدوم

 ٭ سکر د یک مط یطوط یرولو ار تفکر کش ٭

 .کنوح هنسانعمولز وسر کشر دد کر ت فصو هل نوکسكنیلواء ءار (یاتفکر کش)

 ردهنسانعمزوسراتفک یدک هدنح رش یناونع كن هعطق ین شد نوا یناس رکبش

 روپشمو فورعم )ی طوط), یدکهدنح رش یس ات تاب كن هات ٌهعطق یاس ۱

 طوط »سود لماب ومه ماد تسا دشو لاو (تس) ظفاح هج اور دشوق

 یادا ےلعت هب یطوط كايا (تس) یودف + تسود ما داور کش قشعءز مب با | ۰

 هزاو اناسنایزو اامارولوا ناسا یز وس # تانک ۱

 د هنس ادنتام یس هنس هک ممد | اف هم

 TEE ةعطقول د ی 3 (دتام) رد هست یردصهردس رع لو ءفم مسا )اە( ۱

 یدک هدنحسر ییا ونع كن هعطق ول یتاس ( هند 0 یدک هدنسهاخ ت |

  oهسسر د یلکوحم# عطف ۾ #

 تاودالا فق سا ەنسانعمىخد )م ( یدک هدننا ونعیلو اٌهعطق ( هعطع) ۱ ۱

 ردنوم تدحو هش ءا( یلک )یدک هدنش ی یعخس) لنهعطت ی اوبد (وسمه)

 لند هعطق ول (هشس) دیک رااتاودالاق یساکردفر تادا عع (دد) 1

 هدهشسی ک لکرب یس د هعطق عم لصاحر ولکه دنس درد ۳

 # شل ورک ید نانی راک

 هنسانعمولزیک (ناهتس) یدک هدنش اب ینا هعطق ین رب یر کول د شرا (راک )
 نالدبحاص مسدزدوربملد (تع) ظفاح هجا وخردراکشاوادس لب راقم | ۱ 1 ۱

 اراکشآ دشدهاوخ نابنزار هک ادردیاراد



 ولدقا !دوط بلرداس و تادا هحوتفم دحوم ءا نالوا هد ام (بلب بأ

 ردردصم ال تف ك مم (ندنکم) یدک دنس , ینکیا كتهعطق ا

eنرؤص كشر تخر باز نڪ (ت») یدنخ لاک یک عاضروصهدیر  

 تشرش و بل ندیکمرمث تقور Jk تسب =~ تا

 ٭ هتسرپ هنسر رد هننتسو کوک هنر ۲ وک# 1

I MITT FEKETEی و  
 انآ قیسدق ( هنیس) هب ہک رااتاودالا ققساّک

 ب هدد هلال ن دیا قح قح هلکاز شهروند ٭

 ءاهو یراق ك مالو كن هسراق فاکو یوکس كن ون و یف كن هر رعیار ( هلکژ 22

 زریوا دصهدعاجتقوهدنغاناراتروع هک لحالح رب لانلخ هلا همسر

 * هتنتسد هنماو فرا هو مرق اط ےک زاب ٭

 هند انعم موو يعل زال: هب اهبعتر ؛اهو هدک و م نونو هسه ۰ ءاب (هنتسد)
 هننتسدیخ دمه یدک ه دنع» ار ت كن هعطد ی دیر کم اد لاتسد هکنوح 1

 (ت) احا الومرواکد هنسانعم یال وق عصر ند اثماوتوقابو لمل

 قوطاریه ج اموده.درکرزز و قثورهدا ددعاسود هننتسدز ۱

 .» مهر د اعد را هبنشراحردنوک یلاص هب هس چ

 یدلاناس یسماسا كع وہا ماناه دعا مصم كح لک حوا هلءارصمو ۱

 یر ڪڪ كن هدحوم ءاو ینوکس كن و تفکر هجم نش (هبنش) هکنوح |

 عج درا دن همنشرکف ( تد )یزیریت اضردبجسا كنس هر ا هعج ها اهراهطاو

 هدنب سام اا قا # تسشوخ درذ تشب دنا ییزو ها تبعص * ارلاغطا :

 .مو : )+: :دستد ) هدح | مول بوروت ڪڪ هنل وا هنن یددع ءایسا هرزواسرت ۱ ۱

 ناس هدعا ارمصم تردوب یرنو یکتزاربد ( (هیذآ) هب هب هعج بر هسچ

 هدزیل و ر اص هلن اداصیناررطاو لوبمالسا لها هیات الثمون (هتکن) یدلبا
 طفح افرلربدیناس هللا نیس

 چ هنب دآ هعج مول ید د همش هس #

 یک دودا اا دا )افلا قبس دق )4 نشب )

SETS 

E 

 E ٭ مه ند ہک كم | بلپ بل هاو ا ع ادو ط قاد و ط # 1

 مو (هننسراهح) هباغیرا مو (هبنس هس) ریل المو (هبنسود) هنشا

 هم مو هود EA gS ra درو

  eدوش سماح (ت») ی باک متاح هنس انعمهعجمول ۱



۳ ۳۷ 

 | یک را یشر اشن رک دشاب هکااو# تایر سش ود رهاظو نشور ٭ ا

 نا ابا ناکه اش دما اش کرد دنا از دا اه

 هدرا مام هک هلم دباس یسلک ی انعم همس اعم هنس ز واتقوا ەھاش ٣

 رار دیا هک درک بول دناکیاش واھ هدنرارعدارعش هلجز ارونارا لامعمسسا ۱

 بودیا تن هم اوعر دلکد لو بةم رد ناک اش ىد ەنعور كە فافو

 يڪڪ مکه ن رن عع )فن همسر اذ فاک (هنمشک) راربدیناکی اش

 و ردروطس-ویدرالکهداکنهرف ضمب ۱

 × هناح رص ر دکعد هناساک هلو غى قح ول #

 ید كن هدود< هد نیغو یوکس كب هم ءابو یی كن هسراو ءا ( هلو (

 یمد (تب) ورس ردا ی ءاهو يتف كدالو اق

 كی: دودم فاک ( هناشاک) حکو س وغ هب * یک دو یبس»

 (تب ) یدعسخسیرکناهج ك ۵ رفقا تی ایمن نر هل صف

 نوح تس عش م یانع ڪ هاش راک ممه اوج دمآ ناسهرد تلخ وح

 ترشعیاحو هناخول سه او یوا س ساقه درو هس لهر و * عی, یرادید ۱

 ردعقاو ناع رح هناشاو و

EE |هتل ر هند شعقوط ن دکو درتسکسمرم  » 

 PE OPTI )تیکرااتاودالاق قیساکردلا-تادا (یم |
 یفکیآ لن هعطق یف هر کک یرمضاحرها میکرد ءراضمندنافذ ندی رتسسک
 ندکو ها هست ا ءار ( هنس ) یدکهدنس

 ی کت , یزو قط لنت هعطق یکی اوب دلو مش هک وح هنس سقوط

 نوا هسانوم زنا نا اول لت ین دمه

 دردم یسانءم یسو دو ی یلدتهوصخ #

 | هدیکرت تسودو نم“ درد هیر دص ه هسجگ *اب نالوا هدنرارخا ( ییسودو نمد

 ریسه تسیوخ ببسود رک قدرا نمرتم س )مارو شر
 هنسانع د یلتسو در دس رع( تلخ )تور تسود هک قمشدزا

 ٭ هتسکس ید د توا دع یلز که ساو اه داکوک

 توادع یعع هلا همسر ءاد (هنک) ةمکر لا تاو دالا ی قساکر دهن تادا )ی

CAEتنس كلا كرف یفرب یر کب ولد تسضغ ولزمک نیک ےہ  

 نا فساد هنر کان (تی) یو |



۱ 

 ۳ سس فن ست سیل شل ست توش تن سر

 ۱ (ت) نایلس هاو هتسلاودبال نعم (هسا ره) د.دن نیا هوکشنآ اب نود ر

 درک هک هب نآ هنآ رهدوشنیدوخ * هارد تلاجتسورعدرکنس رک

 ۱ ۷ هس ردهدانع«لوا مهو ن, ر د یداوا یې دق #

 هکنوح لر او رک دق نعم هللا هد کود نوو همش و هک« اهدنرآ (نیرد)

 لدم هل ا هنجسر اه ,e) رد) یدک دنعبار ت كن هعطق شرب مرکب ود ےک رد

 ۱ | مئردتسا ربدتداع * نتشاد مرکو ففطل ار هل رد هدب (ت) یلعلا وا

 « هدننقوزرورورسخ هل زخرب سل وی # نره«

 واغواناورشون (نورورسخ) د ر 0 د ردن عارم

 رور ورم ۷ ر درود یمه اک هانی رب شر دما نل دوا لرادحات نره

 يکي ترکی وید هاش دان ورت دز ارد وشو زار دا « وولد

 اوو رگ او ىكى هبسرافءاب (زور) هاکیدک هدننب یکی آ كن هعطق
 روم ی لوار واکه نانعم شر دطوضم هبا هک *یازو یرسک كنهدودم

 هکنوحیهام یه عنارربهرو ی دانش یسعع ثلان مرتو ر رع ی۶ یا رفظمو

 لر وب دتلا ج هديا فاص بوزوسیر کم سماخ ی دروس یل در ول مع هاش ِ

 ریتم هنس همها رورب ,هروک دمور سه دس لج

 ک یاد هم ار د ناکا شک کو

 دج E (ناکیاش ےک ۷

 ناکاش که هو نهن * دشا ناکباش شک د_صدرو * د رعدرحارت

1 

 اپت ید اولش زن خنک هکنوجردراوهددعتمموجومدهسعستوید

 فاکوین وكس کل هشت ءاو یتف كن هدو دم ن5( ناکیاش )یدک ه دنلواتم

 یرابسس تر یسء لو ار واکه انعم حب وا هلا نونو یقف كن" هدو دمهم سرا ۳

 راک ةا ش هنس اعم سدا مس رخ اتلاف یکی ارد د تعسو ی٤ فا یحح

 قز دراو ندنتهسوو ند تراک ی راکدیدناکیاش کم هر هر ول مه بس شیک
 تفح ف رحرب هدننامز لر ول نح هاش هکر د هل وش لص اا رز ردنوصاندنکیدکهلا

 رو رها هند مظربهدقدرابوق بوک هتل یرومدنابص نگر روم

 | قه رخ نوردنوک رامدآ د_هعمین دو رر رو ربخ هزبور ورسخ بوراو
 قد ےہ ویر ناکیاش خنک رن ل واور دقو لو اردراقح

 “ (ععطق) یرذ سه رد هتان عم لوا ناکاو یناکاش طف رمسفاوا

 لباد شا دشاب کا ب ناد بغ هاش تسهل داع هاش هاشدوج نب قا اوا

 تع رس
EIS 



 ۷۳9۲ و

a ۱ | (هعطق نیادو). ۱ لب كن هزمه )ما( یدک هد اونع لات هعطق نشب یزکب 

3 ۳ ° 

 ا قو وات ا
 || هاکصصو ہاکر ص-نامز ےس الاثم هل مطرمش قول هرخآ نکدرولوا دین ادا
 : نبات (تب) ی شک ات کای یک اک و هاکه کت ناکہ «مسا لس یک

 : یو ین کا و مر ج لک یر یه ارور رد دشت
 رددوا

jEردر بوت هل د هدلکه غاب تفر هم بم ساره  
 0 »هاو وآ نمدزنرنهیه هاو ورک

 | كن هعط:ینحواوندنس (و) ةبکرملا تاو دالا ف قیساکردطرتشتادا (رک )|
 یدک هدنرخآ تب كن همطق یمن درد یرکب (یهاوم) یدک هد-نس یفگیآ

 یازو یتف نو (دزن) یدک هږنر خات كب هڪطق یمن د. نوا ولد تفرعم (رنه)

 : ن رار د نمدزالث»هنسانعم تریو دنع هد ر < الا دو ينوکيس لب هک

 | هتکننیا ٭ دو لې س نمدزن هنکر کی فک .(یابر) ماخرع شر دکعدهدمب
 × دول ل هج تد انزالتم دزه ندو ایسع نام ا ا هکنآدروکن |

 لڪ رد رضاس ما هللا ڌم )یدک رأوا تا » لن هعطق نح واود (نم)

 ۱ ) اےک تر دہظفل ندسزآ ۱ یردبصم یدبایآ لوکس ین هست ءا یلصا هنس انعم

 تاودا مکتردهفطاعواو هل( و) یدک دنرش اب تب كن هات عطف ىلع اف ۱

 رد هلص ه دح و م *اب یدک اذن آ رات مر دریضاح ها (ه اونج )یدک هد هطس 1

  * 7 orهنس اوحار شا درایخر ما هعط»نیادوب ×

 1 كن ەعطق دی رکی ود قاکی(راسخر )ات اودالایفافتآ قیبساکو دبماکتمرییض

 1 یدکهدنرشاعتب لن هعطق ین انو اود اء (شناد) یدک دنس یفکیا ۱

 )4 ) اضصاق قبس E )تو ها روش(

 ۱ ارد ورود ؟ ناء ءس رب ءر دعد اش ی ۵ هد ہک رر دءسراف

 لصاح » ینک صاح جر ردت یافص» یک لدنیآ ارد لمت( (تد ) یدعس ےس

 ٠ رولوا یکه نی آ هنغاکی ٤م هعطق ود نعم

 رج هنآ ره هتبلانیآ هت داعو ر ید
* EF 

5 7 

J 2تداعو مسر ی نوو یرسک ننه »او یت كند دو دعت مس :(نما  

 » دیدن نیآو برو سر نیا سک( تد )یدعس جش زر طو بواس او شور عمو 3 ۱

 س
 رز ی 4



TT 

 1 1 [ سژادنا هدید (تس) یدحوا ۽ س هنسانعم لالو برا ص نالوا هردراعاط

 | نوع کور دیکر ف مو (نوغهر) تلف هی اردوش نر * بغدزرک

 يدبا ارهنوم ییصادوخ ابر دف لعأاف مسادوخ ارضاحرما ندنظف ندن و

 یداوانوعهر تونلوا فد همر ءاه نوجا فمف رخ لاو مدقتلا دم

 راب دید حذو بو دنا بن رعت برع هنسانعم شرامنو یشح هوم

 ٭هارهاششءایدآ لوبولوا نالوا كلا #

 دوشرک | تنطاو تانعمور ٭ دوصقم لز تم هارهاشز(تس )ناعم اودا
 ردکعد یه اش دا لالو یسدسکر ت یا نعم # ها رمه

 »۷ هنمر دکع د هم وق شب كح هده هم ربو

 کهدنلوا یدک هدنش ید كن الوا ةعطدرضاحمعا ےک تنر درضاح ین (هدم)
 یردههردمضاح صا (شکب) هط.سل اتاو دالاققمساکر دہن تادا ےم

 ردهلصهدحوم*انکهدنلو ۱ یدک هدنش ی دی کن هعطق نق رق یظفل ندمشک

 تی كنهسعطق ین دی نوا یر اضم عج ےکتنرد رضاحیھن هلااهراهظا (هنم)

 افنآ قیساکر دہن تادا ےم کہ دنلوا یدک ہدنرخا

 × داو هذ دهقسا یوح هتسا نا تسد ل ا#

 یدک دنس كن هعطق یفثرق رد ظل ناتسیر د_صمردرضاح صا (ناتسب)

 ا هلع دقت هن رزوا فلا كرون هرزوا ذو ذش قالبق تم هکنوح

 ردرضاحضا( یوج) هطمسال !تاودال این قم ساکر د هلص دحوم ء ء اب یک دنلوا

 (هاو 2ع) یدک هدنز نخ | ت كن هعطق ین دردقرقو كن هسعطق ین دردیرکب |
 ید تادا زر لوا ی هک »در وام لح طاح عراضهر درضاحیها

 ٭ شعاهاک انی ده ناهک اتنالوا سنا

 لمعاسا لاک هنس انعم تقویب یعد زن | هلا همسر افق ف اک یخ دمه (ناهکا)

 نامداشهنشکن غ نایراز ۵ تا ی

 نک نیو# دسرنییاه هت ثکی سکه اک ا دکنآ (تس) یطلهلم(هاک ان)دمآ
 ام هد یاو % زج همهزا تشذکب تلضف

 × ہاکە دکع د هڪهاکه اکو و ماکنهید هنو #

 iT > ماک نهو لکم اک نهالثد نامزو تقو عع ها هس راف فاک ( ماکشنح)

 (1۳313 دوم تسکازرف ماکت یررک (ت) رعاس

E LE ELهک دانا )بانس  

 رد

 ¦ نادات
 تک گن



ERE e ۱ ْهشتاد همس ادعم و یک د انشا یک راس اه  
 مهناثردمزالق واو اندر قت هد هدرا یسرافر دقه قر هلو ا 1 1

 زا اس یک POE هنلول قح 9

 هنسانعمناشوردرتموارقف نکسم نانلو ان هنا لستسق فورعم (همکد)

 (تس) باصرد هناشهدهدنسراف یعمو هنساذعم قمت راطاقلطمهدس رع

 اهراوددنکفاابزا لمس سون یاب + تسهلباندرکهسکت نمشد یاهعضاور

 کف دود فاقو نوڪ كوو ىتفكەدۆدم * ھم ءا (هاشناخ)

 تانارخو هاشاح یسءرد (تس ) ظفاح هجاوخ 8 رکن عج ااغ راو ا

 اا هنعضوم فاق × تسه بدبح یورولرب تسه هک اجر ۵ ٭ تسد قر#

 ردرب "اج ید هکناتو هقناش لفیفتت كل هانعموب ید اکا

 * ناشنارغط هنمسا ناربیدرزدعاکچ

EESنالبرو هراع بایراو فث اظو باحصا یعبروهشم خسلرب یعع  

 یو جش رر درا وا هدیاتخچ غملربهدرپتلا ءاروامتاربهدراتکل مود ا

 هرز نالوا مسفنمنددخن دروس دنر یرزدغاکوخ هدنس هحاسدناتسساک

 صضء«سعارونلوا یالطا هدهش رها بهنمو هنس رلتامرف یرممو هن رادغاک

 هکلبر داکد داره یک یراق دلق ان هنتخاو د هنسانعم قرو نو تلا نات ساک ارش
 ارز ز رولو اكد یدغاکن وتلا یسددک ۱ ورد رعیانعم ماه |

 راراد وسهلا رسک ر ازار وقوا ضع ن کلر دطوبضم صف كن هک نغدغاک

 یت دلت هعطق ی نکا رک وا :نوتلارزرد هلصف نالوا باوصر دطاغ

 E (تع) رعاشردامعتسمهد هال اا( تارب) یدکهدنس

 | یض كناط (ارغط) ییسم تاربدناهدا دناز سک # تستنحرانفرک شیوخ

 | ناشنو باقلانالوا هدنلو انامرفو تارب هبا هدو دم ءارو ینو کس لر هه چه نبغو

 ننح شطا یارغط «ورباودنآ تسادش عنصزا (ت» ) یمطت ریمهسانعم
 ۱ رول,زا هدروشنموهدیوتکم ناونع هکباقلاو عود

 ۱ ٭ هاشنان شع ا تلرید یی درو كش داد # ۱

 ودهاشداب (هاش) یدکهدنس یفنو|كنهعطقینواوندلما (نان) هکنوج
 یدک هدنحرشیدارتس كن هعدار هءطق ||

TIEنوعمر ی راسوک  # 

 ما هجر هر یورو یرسک ك هدوم هارو هتسر تاک را

۱ 

TER CEL 



 F۴ 3 دور اک بکر لا تاودالا ف قبتساکر دناکم مسا تادا
 ۱ ۱ :تانعمنامص ءاب اهر اهظاو
 a شذآ رڪ دسر نامه * قار فربسا نیدبناهاشول یور قوشز (تب)

 برا دهدنز بس ید هو ندیا ابح | یبهصک # داسو کی ورب

 | يديك هسعطق ینکیاود هک بش هکنوحر دسمک رت فصو (رادهدنزبش)
 ا ینحوا لی هیعطق ینرک زو واول د یر دو غاصهدنز یدک هدنش

 « یدک هدنش یف>و | كن هعطق ی دبنوا هدلاح ید داوا ی کر فصو راد یدک

 × هاکمایرص- تور دو ارس ین دمه ٭

 یکر ت فصوریخ هکنوح هنس انعمرادهدنژ بشر دکر فصو یخ د ( زیحس)

 ۱ .یمطلرمسم بز و شا كن هعط ینزکس یر کک هدلاح دلو ا

 سا [ هاکمان) مشانزئار سوه یزاب بشر ٭ شاز کش رک ازا بش ےن (تم)

 وا س : كن «بعطق ن درد قر ةو دره ما کن وج رص“ ت قو یععردناکم

 بشباهن"یدوب(تیب )فاهلاولا تاودالا ف قبساکردناکم میسا تا دا ہاکی دک
 هاکمانات ما هدرکت اصو قود هکنامشزا ٭ مربرد شلاخ دمآ

 ۱ هو انن ,یداوا كم د لک وهلا #

 : TT ءا (هوانب)

 یدک دنرخ ا تس : كن هسداس هعطقر درضاح رها (نکی) داقعاو

 ٭ ها یت یعد نیکرب يح هنلق اص

 هنسانعمرتقح هناقاصووصو هلا نونو یرسک كن هدو دم يمویتف لفاک (نیک )
 ۱ هدابز ل دون شج « یز ندعم یامارس یا( تس) یورسخ یک صمرقهدس وڪ

 ك هعطق ینزوقط قرق هک کت رواکءد هما نعمولکسک یخ دمه « نک

 ۱ نوا یردصم مکتنردردص» مس !دهرزوا یس هغصما (هانن) یدک هدنش توا ||

 1 ٭ همه هان یک دنامر دب یا (تد) ورخ رم یدک ه دنس ی دکب هعطق یز کس ۱

 ۱ ۱ رولوا ی د یمکرت فصو # هک مار دم تنم مک

 شو هناخ یرصتحر د هرج لح وکه ماک#
9 3 

 اخ ىع ها همر ءاهویتف لی دح وم ءابو ینوکس له الو یمض كفاك بلک

 دز ٽن( تس )یروفا ےکج لوا كيرات والس کریس غص تد ورة لز مورصتح

 هد راکنهرف ضعد % E E E تک

 ۱ باران 3999 ی هات ممتا د داب ارمسفت ولد نينه “ناخد



 توات مھ ورارد سح ۵ : رعدکل ورام رله ی هدو دم ءاهو ین

 ×رواكەدەنسانعم ||

 تاو دوا( )یدک دش PES همش ین نود یزوسو ار ر ا

 یدکهدنش : یا كن وا هعطق ود هلکد ( ونش) ی

 دل هر دانه هلوا مدآ ناسا ی راق #

Eیهکرتفصووک هکنوحردسمک رتفصو ہنس انعم خلا ؛ وسزدان  

 یدکهدنس ین: و ذعطقءداس یتیداوا

 × هاش ےہ دب هعط» نیا تساهر کو ےجھ رج 6۱

 هکنوحر دعج (اهرهک )یدک هدنش یفشب لن هعطق یخلل اوب د یک (وییه)

 (هعطقنیا) ةکرااتاودالاق سس اکر دطر تادا (تسا) ردعجتادااه

 وا و و (سجد) یدکهدشا اونع همدار عطق

Eهاشداب )0 اس) یدک هدناقاتب لر هعطق یکبار کک, وهدجات  

 اا هسعطق ول یعم لا یدک مشت یار تو لو هم هنارهعطق ولد

 )هعطف نالکهرکصن نو هدنظفلاه هک" (هنتکن) ردسکررهوج هدنحأت
 دی E هنغب داواهدنقحاه فرح

 × هاکر ارتد هفلتو ارت شان ایر وق لشخ «

 ازار درت یدض یک س داب هدبب نع هنسانعم یروق هلع هږګم ا

 یاولزامدنآدوش هح (تس) ینطاراربد یند همدآ عبط تشردوهل جو سک ان

 ءا 02 لری دغوروقهدیاتفح × شیوا یدمانیدیزرب رک هک » شخ ص

 ۱ یلاخ هش شوک (تس ) رعاش یک« تطرهدس رع هنسامعم شان هل اارو یف كن هصوق

 یهاکد ترور هارو لس 2 دش عناق هکر  هکره ٭ سرم. دود س ماغلع كانو

 تادارت ید م ھراردرتو هزال هدنشما_ تم قطا هدابزو ه درب ج هند شابهد بز ۱

 تفك هدو دع NDR ءایو یرسک كن ةمسراف فاک ) هاک) رولوا هدل ضقت ا

 (ت) ناه یک شيشو عت رەد ر ا قلتوا با اهر اهظاو

 ۵ راغل دورت ارصص هن » هاش الم شدارآ تسرپهش هن ۱

 ٭ ہاکی دا نامت ی داوا سا اک ارس یروق ٭ 1

 ےجارح هکووج یک یرمویجهدیب رع هننسانع«یروتر دناکم مسا (هاک ارج ) اا
 هک یک تایید رعرد N Ye تو یراق دار هبسراف ۳



# ۰ ٩ 

 یدرولوا دنضا هسروتک هاب ارینالوا

 ر داضفت مس (تج) رددک زمین نوار دوا تبن هیدن نیت
 قار دلمضفتتادارتیدک هدنش یا كن هعطق وو دوا هر هکاوح

 ولا نوب بو ی« هلا فاکو یرمسک كنهدود# نون (ك) ةبکرملاتاودالاف

 یک: )د ابدنکبم هجر هدبو كرن دباب دنکیم ین وادکره_(تب)_ یدعسجسش
 ۷ امرکن واق هز وبر افر وال د هناو دنه « هل هناواو هدنرخآ

 نونو یدمو خف اوو یرسک كللادو یوکسكنونویرمسک كناه( هناودنه)

 لد سهل .کف كن همسر اف فا (امرک) ردهنسانعم زودراق هلن اهویتف كد همنا

 ردیسا نواف سرش عور هد زو

 »و دک ی داو اقبقیدآ كن کیا هر 7#

 یت كن هجم یازو یمض كن هدحوم ءابو نو کس كن ارو یت كن هک ءاخ (هّزبرخ)

 قاصسب یک خطا هدسر عر دکر تشم طفل فح ندخل هز ورخ هلا همسر ءاهو

 یریدریدننح یاهک م هک« اردوخنک دنهش یب هزیرختورمنپ (تد) همعطا
 نیطقیو عرقهدس رعهنسانعمقبق هلا یت كن هدودم لا دو یتف كفاک (ودک )دی |

 هکسا ریودنکت روعر ییصاردعقاو یسنودکو سرکه درومشد لث م یک

 شعاراو یس هراجربرکم شک هرشط تروعلوا نو تحرب شعا ردال_هش

 لاخداكح هساسا ید ل شا یداشایک یکی دروکن دنش داف بولو تصرف
 كن ردق یتس اس نیداف لوارکم یدلوا اله یدم هرونکت قاطهبراج هغ دیا

 یدیدیببنودک یی رک كچی روک نداق شیارروک ق بقرب هنسادعام
 ٭ دندس ین اد یمنک كارز ولو نوک هریز #

 نوکهدس رع هلا همسر ءاهھویتف كنارویرسک كن هدو دم همیار (هرذ)

 ینامرک نوک ندنغب داوا یسالعا تیاعغهدنامرکت الو هک من یکی رلکدید
 نامرکب ریز هک ۰ نسحواحازانوک دیرامم (ت) یدنخ لاک رزاوند

 هلا لادوین د كونو یقه كن هسراف ءانو یرمسک كنس (دنيس) حاوردرادن

 یکروضهلافط نوا عفد یمع تباصاراربد لدرحهدس رع هک یمن كارزود

 دقسرپسشرمردهنخوس» ارتاملاکلانع عفد (تم) یرفن سعخررقا
 ۱ هو هاکر داورامو خعو ید هنوو الروح

 هلا جو فوکس كن و یتف كز هبکم نیغو یمض كن هدو دم: دحوم ءان (خعو)
 فاک (وهاک ) هللاةمعت فاذكر اردادوسلا ةبحوزهتوش هد رع ەكىتو

 »وکو لزوار د سوب | كی نیرتب *

 | روح
 هدو دم
 1 و



۳۹۹ 

 هنر کو هو گردد
 ۱ یعچ هلا هسر اف فاکو نو کس كن ونو یراق كن ارو كن هدو دم دحو ما.( كنراد)

 نمس هه كنه هوشعو دوحو لزا همه ( تا )یم رم یک رتا ہد رع خرول

 یروعشنکلردرابک' كنران هبا نو هنعقوم هدحوم ءا (كنران) كنرابنا ةو نت

 كاف شرب تز یاب (تس) یز ن یداب ریست رو قلطم موا
 ر د ظفل جرا هلا ےج یار عم كنوب نران یرتش مزو جرت باتقاز 3 ماددهد

 برعم ٭ جاراتا خرا نج نمو ءان راب اناتسبینآ (تس) فرعرعاس ||
 | نم” تخردزات هشمه (تس) ینرفداتسار دلمعتسم یخد هدسس رافروک ذم

 || كرا ی د نالوا م هفتم ن درا نو * خرات نورات خاش زا تدي ان نورب * لک دنا
 || نکلردسرافزسواوهدنناممار هبا هبقوف ءا (چرت) هلوا هنسانعم مث رو قلطد
 ررزابییسرواو هدنک رت دکر دقوش یدنلقر سفت هل سح یعومسشهدمک رت

 هوم تخردیداو!یساغ!نومل ید ٭

 زونه هلا هقوف اتو فوکس كن همقم ءاخو یتف كارو یرسک تلاد (تخرد)
 | شانو لوا نوسلوا را دهومم هنسانعم حاعانروط هدنر بوسلوا عوطقم
 نوت س هسرولواراو هدو نوزوا درکصن دکد لسک هک امافنوساو اشا نو داوا

 جش رواک ن اتخر دییجندبدسورار ید مزبهو همه هسیا نوطوا نعي هسیا لکد رد
 تفرعمتس رتفد قروره * راسوهرظردرسنانخر دل رب (تس) یدعس

 كتهدو ده مالزسن و (ومل) هراردحاغس هدناتغحرصت هنحردهدس رع ٭ راکدرک

 | (تس) یه بلا طهوس فورعم هک ن ومل مع لرم كن هدو دم مو یرسک |
 هما نون (نوما) اه ومل نیدب تارفص نیت دنک شن 7 نم لد سدبط هکهد نقد ج رتز

 # هوا ول سع هدنفرتو هوس روراب + ر دفلم ةد هب الد همش

 | ل فدارم هدماقم و نکل یدک هدنلواتب كن هعطق رب یرکی ود د هومم ( را)
 | یدعسحش یکرا هنسانعم هوم اقاطم (ر) یدلوا دعرارکن لغو ارکذ اعم
 رووا یرلانعم قا × رب یالا خاش افزا تشدک »د رک ےباکر ھم رک تخرد(تس)

 ہدکر تر دسراف رسک نہ دو دم بم (هومم) یدک هدنس یکی ا كن هعطق ینرب

 یتفكنو هوادون) ردعب اش هل صف امم ہ د ہکر ت نکل یدنلق راست هلدسح یلامعتسا ٠
 ۱ هدسرو یعع هلا همر ءاهو یراعق لاو كن هدو دم د>ومءادو ینوکس لواوو

 لابقاغاب » داهظطرهدیااناابرهش (تس) یرفن سم شی هدنفرتتمیءویم |[
 هدناونع هحردةنو رد هرانعم ول دراو هلا ار ےنعقوم هتاتواو » هوابولارت | ۱

١ 1 

A» 4 



۳۹۸ 

 هنسانعم مو زلف (دوکن )ار ا مراطهدار مارک ایدزپامک هان ( ت)

 ی نوک زاوزا تشک رشام هنهکب ارش * (تد) لمآ بلاط ا

 رار دروکنا بارش هبارش ci = ٭ ددرکمروکنا ٴنشهدنا ع ناسا زرک |

 هنس انعم قروف هلا همسر ءاهو یتف كن ارو یمن كن هدو دم : بگم نیغ (دوغ) |

 یک اورواکه د هنس انهم ی از وق هبذ , مال حتآزونه یخ دمه یکم رصح دنس رع

 ۱ * هروغرد مغ ددرکد هش ۷ عابردوا ظفل دایی هکز و (هعط») ی رد سکه اعم

 هدوغردنادهشدنکرو « قاصماوا تسد ضهزا ربا |

 ٭ ولو ارد هنشوز ارکراناک یدلوا»
 سار هل ارویتف كن هدو دم نولو یتوکس ك مالو ىم یت كن هسراف فاک ( رانک)

 یمرقر یندمهراردواح یاصا راک اه دنا اک بط کم وم فوزعم یراکد ید

 قغ ازم لوا یرانا ¿ نکل رزکب هنج اغارانا حاغا لو ارتب هد جا غارب ردکعحنکئر

 یرصلا کو شور انلاچ ہد رعرار د یزرران!اکک ارا ضعد ردکصح یلوصم
 خرسزا م دش (تا )یاطت شرار د لرب دص لک ه دنفارطاو هدزارش یخ دمه رار د

 هلا هدو د4 هرم ( ولاول 1) رانلک خرسدرا هکیراخ نآ شوخ #راخ نوح زن نور

 رس ةو د سارک موج ره یروعث تح ردندنع اولا س ارکدکد ەوىمئ راک دب دید هنشو |

 ٭ رلدلعلنوعمهولابول ادش» رتوهزاتورادنآ ت سن انح >( تد )یمطنریمیدلب |

 ۱ ٭ هدو هارو ددرد | لکلودورنا*
 یعضكت هدو دم ءارو یف كن هدحوم ءابوینوکس لنوو تف كەز رمه (دوربنا)

 تسدورمنا (تد )ربعنا لم هاکب >اص یکی رٹکہ دہ رعدوما یتصع هلا لادو
 ردففخم ندنو له ذحنواو (درنا)یدآز زا تندقزاولام * یداشٌب ام
 یناذک اضادویما ینصع هل مالو یتفكنهسراف فاكر یرسک كمال( لكل)
 یدنلقرسفت هل دس ىوش ەدىكرترد.سراف ند (دوصا)ا وک :افزكنهرف

 زرد دومرا بو دبا مدقتهرزوا ےم یار دکر ت یرثک ان فا

 8 × واتش هد سک اوله هبا كبرت چ

 ۱ لنوو یراص»كن اروكنهضوف ءانو نوکسكنافویتهلن هب عم نش (تانرتفش رتفس)
 (ت) رعاش یک خوش و قاردهدسرعولاتفش ینعچ هلا همسراف فاکو ینوکس

 گنرتفشودو یا کش نآو نسیم * رت تسدملقنو هوم نلشخ و لقن
 ردیسرافیخد (یلاتفش) اضراوولاتفش عج رام كنهدودم مالو كناه (واه)
 یوا ا چ اهونش دیک ر

 یدبد
 ۱ ی

. 
 ۲۲ "مست



۳۰۷ 
 محو تو یو رو و aan و ات

 الو و البتتسمهکن ور دف ندوسآ براق دو دع نیسو هزه یردیسم| و

 شباسآ (تس) ظفاح هجاوشرولکه دن اسآو دیاسا ل لادیا هب هست ءاو فلا |
 (وبمه) ارادمنانعدا فلات ناتسودابه ت ف رسو د نیابت ینکودا 1

 رد شت تادا ابا لوهګو اوو ی مت ب همس راف ےجو نوک يم مو یتف لناه ۱

 هلم كن هدو دم نونو یرمسک كندو دم ےہ ےد(ونس) ةبكرملا تاودالا یفتساک

 ونسم هک ی دورزا تسارآ سل یکی (تس )یاطت جش یک تشهب تنج یت
 رولکهدهنسانعمره اوو د مر ځد مد + یوخ درو ارب شه رشز |

 +رداوبا هب ج د هوار داملا بیس #

 لاک یک حافت هدس رعهنسانعمالا هل اهدح و «*ابو ی ردن كد هدو دم نیس ( بدس)

 دنقنوح بلو نا دز اب » دنخرادزا هب یدنقرم م بسزا فک (تب) یدنخ

 ولا لار د هبانعم یکنا هلن اهراهظ او یرسک كتهدحوم ءا )4( ) دون هاتفك

 × ادب ه وز ا ملاطن چ یفک( تد )رع اشیک ك ن هنسانعم

 ےکسن هلا كی هبرونلو ارممعت هب اولا كنه دک رترار دنا قرف طفل هب هما راض عب

 ERO د (یار) رونلوا مهفندءابرود

 یرص+شولرک * دسام دن لغو نانتح کس کسآ % هر هنو کدر دک ی لس

 یک لج رفسهدبس رعهنسانعمهونسیراکدیدا ویا ا هب هجر دیاد ول

 »ول )رد هنعا و آتیراورابآرات»

 یتحرد ر اکذیدنامرهدس رعراتهدنک ر هک هذو رعم هوس هلصف كنهزمه (رانا)

 نارق ی دمه (امو نعد ر هبلتهارن انار لک نم) هکردشلوا در و هدر

 هل اهرمهراب اهدنروعشلنهر هر دشلوا دراو (نامرو لنو ةهک افامتف)مدنمطع

 ردیاضما ین وب یخدیالک قوس ر رخ مظانردسک رتراتزس هزمسه ردسراف

 با هزمه ییعبرلپدیدر دسوکع«یرابضعب نکل (یاذمینداهل نم ىلع یک )
 كنرروخ ران ( هعطق) روالوا مهفند هعطقو ےکدتنر دمسرافزسهزمهر دیک رت

 هدا# وک اش دنکر عفدماودرد ٭# د دوشر اس و لةعر و هووق « دوشراناک و

 هدیکشوهدنسراف لارتشالا ی عیسکیآ هکر اور دقوش»# دوشهارک ولقءروحم

 كيرا عاونا نا یمن كن هدو دم مالو یتفكنهدو همه (ولآ)مهفاف هوا لمعتسم 1

 خوخ ییععول اّتفس قوقرب ییععول آهاسسمنم عع ول آدرزالثمر دهنسانعم ||

 * هروغردقروهروکنا مزو اولا همص ا # ۱

 دره انس یوع مند اوت ۱3۱99 9 تنم دردع رک تل
 حبیب

 دن Iza م
. 

١ ۰ 

E 



 || دناوتومدرتسوم« تفازت مددنحرههرتسا (تس) یاطت مش هنسانعمكتم |
 زا کوک لمك ہدودم مالو ی وکس كناهویتف كن هسراف ء ءار (واهپ) تفاکش
 یراتسرب (ت) یا يه کت ذخ هدر رع کنان دمه یکم لص ہد رع

 كمال هک اماف ۰ دنادر ولن  ایولرپنیزا مهآرکم * یرام ,نلاب رسرپ مراد

 ردع و رب ند هسر اف تاغلوارپ هلق

 ۾ ید یشکه شروکو بلاولب هناولپپ#

 یسودرف مڪر والدور داو ناولو یعج هبا مالو تف كن نت ءا ءأر (لب)

 تسکشودنردو دیرت ۷ دنکوز رک رکجو غبت ٭ دنج-را لد نآ دربنزورب(ی :ودنم)

 ییعنص شو فاوراحردناراح هد یناو * تسدوابو هنسورسا رن الر # تس و

 غمو تسب ابا دنکو تسکش هل ازرکو دیر ها رخ دیر هبا غبت نعبر دراو
 هادو ینوکس كم الو یتف كن هزمه (بلا) * تسد دنکو اس ہد زرکو هننسا رکخ و رسا

 ناتسلنالوازج-أر طقسم هجر دقت و اذ | ناواېپ یعع بلقنزو هلا هدحوم

 زدن رردسراف (ناداب) رولو ا د ینا ڪمر داممو ىلع نا ولپ هدتغل

 »نناهجناوابپدووکی سک (ت.)یسودرف یکسیدناقربسفت هلمدس> یو مشا
 دصوف هاتو ینوکس كن هم نشو یمض كفاکی تشک ¥ نان دىاغردەبسناىم

 ۱ یدنوط شروکرارید تفرک یتشکم کنت هنسانعم شروکه ب رسک كن هدو دم

 ۱ ردو ره یخ د سکه لا هلمهم نیسهدنودر دکع د

 * ورم توق یخ دان اوواتوقواح وک

 مسا ندنظنلنتسن و راجه نت دو دم نونو واو و یمض كن هقوف ءات (اناو)

 ||" ددیرسک كنهدود-«نوف (وریث) ردلعاف مسا تمالع فا هکنوجر دلعاف
 هدرکیا قاعساوا (تد) یرفنسعروزو توق یی هلایمض كنهدو دم

 نونکحا هک >رد(تس) ۍدعسجش) ورینودا دو لد عبار كلام ۽ رص

 یاجزدیآرب یش یورنب ٭ یاب تسنفرک

TEE 
 هلا هک ءاب یک !هرکصن دنوو ندو او ینا دیواج ردر او تغل تردهدنود (ینادواح) 1

 واودیواجزسیلوا ءابینادواح رس هات ءابنا دنواح رس هس ءاب کیا نادو اج

 ردهسماخ تغل مسن ولو فلا هرکصت داد هنا هدو دم ِ

 *ونسموصه یک نحو شیاسا تحار#

 ردردصم مساهلبقا | بعم نیشروسکم یلبقام هن رخآرضاح ما (شیاسا)

 یر لصم



۳۹۰ 

Ê ۱۱نیشب راتفک راه درک ت حصن بنی رش شد ,دمآوجو ابنهم (تع)  

 ور دارد داره یزاه هج وق نز هرم ۽ ۲ 1

 (تس) , یمظتریمر دلمعت سم زس همسر ءاهو با بمر اه هرکصن دار (نزهرەد) 0
 رد لب و هدنسدسکرت یانعم ± هن تدامهیانوا ریس رب ٭ هدنسفالط ر هدنزهرم

 ۱ وددتروع نز یدک هد لوا تب كن هعطق ینربیرکیودد هر قردان

 لادو یت كنهدو دم مبج (وداج) یدک هدنشب یفحوا كن هعطق ین حوا مرکب

 هده وب مشح همش رطهراهتبسا یخ دمه هنسانعم ی داره هل مت كنه دو دم

 * كنرفتروصنوح کت سو داجود مشح (تس) واکتفاشروئاواقالطا ||
 ٭ جی اصب رد هيد شمش الوط هنن رب یرب * دوش انشا سک همه اکنكیرد

 هکنوحردلمعت سم هدربلذ یو سکو هدفاز یومو هدناسذایرک | ê) اه)

 هدنس , ین درد كن هعطق یفش ولد قشالوط خبر دنو ا لس ول فلا کهد هناسم

 »و سکر د کاو حاصقا رط هناش لق یوم # یدک

 6 لس رع هتسانعملو و لمقاقلطم هلا هس ءانو یمض كد هدو دم میم (کرم)

 داندز هاش (تس) یدنخ لاکیکط شمهدس رعهنسانعمقار ط (هناش) یکر عش

 | یسدرن هک *لروک كن ہح هن اسیدمه # ادیا هناشهّتنا لصا اره اب فاز

 حا رشا ماکح ان دراطخ لوا سان ضع رولوا یطوطتیرق هدنرزواردکک

 یح)ردروشاسا هدناتخحاک اروا وا یسهفئاط كزواوراتاترتک اراردیا

 راسعا هدابز هناکب راروق یک ل واهر رووا“ بز عرف اسم هل غلو ارب عم دنر ام

 دود نسو یوکس كن هشت هاو قفل هسراف فاک (وسک) رولوا شا

 در یامزلدو نکو دنآ (تس) ییقدداتسا هنسانعم یکولب حاص هللا یمض
 انقرا ناو رک کا | یس # درب از

 «ردمل ودلع یداواراهریدا لغساف ٭

 ىق غساقو قساف هل اارویتف كن هدو د۲ ءاهویرمسک كنه یاز ( راهز) ۱

 مهدیاکن # و دیزاروا نیقیدشن اوتنک (تس) نزور د فاعمل اونا هتسانعم |[
 هک قتلوق هلا مالو یراعت كن هبک*نیغو كنه دحوم ءاب (لغب) شراهزرایزارخ

 م داب لفرد تودروشنم ما باس هچرکا (تی) بئاص یک طباهدیرع |
aa r ۱ / 

 ×ولېپ ردوکد ا ندرت هم | شارت مه * 0

 | سارتو قیزافر در دصم هل وکسكنار و یخ هقوفءانو یرمسک ن تست 7



۳۹۶ 

 1 و هاحدوسح # تسن وزف او یکرد نهان هشبمه (تس) یروا ےکح یک

 م كنو د خرس وب هم ادا هنکنرمن كار # دا نوزفا تر ع داب

 هل ح هدماتموب نکل یدک هدنش خش لر هعط# یر قرفو اد هنوک (كنر)

 وو ىف كنارو یرنکكهدو دم نون (ثرم) هنسانعم هعدحو

 |(تە) یدسا ےک لح ورکم نهج لو ارواکه انعم جوا هلبا همسراف ف اکو

 یعع ىنا“ * تسس یز اسكر نو كنررهز * تس یزا تسد نینحارتاهح

 زرحز #« تسنادهکت قح طفح ناددکز ارت (تس) یرفنسنوسفاورح»

 یراکد شا مدقاندر وصتو شقن شاقتا ۷ كرن هلحو نو فاو همقرو

 هلج هدماتمو یصاحردعقاوو د مسلطیعج هدالضفلادب اب ومهنسانعم ےسر

 درب ولاهنب هبوا هدیکی ههنسانعم لکه كار نر هقشبنددنوررب ولا یس اعم

 فن د كلف نعم (نودخرح-)تاودالآیف قبس اکر دفن تادا ین کتو ج

 * نواق و رد ہک درتسوکو  دناولا شق«

 هبانعم ىلا ها ینوکس كم الویتف لفاعو ىم كن هدو دمعة دحوم ءان .(نولقو)
 یا نونلا هخ دنقوطشوکرروطوشرق «شنوک کر دروناجرب لارواک
 دعس جش یراکصچحاغاو هفوکش عاونا ثلاثرلر دانیم که خ رص ناول افا
 f RE نوافوشرفهدننارتسک دی شناتخرد ایتردداب (ت)

 *هدونواث و یاد نانح » اصهماکنه یو غمت نارورف (تس) یرهحونم

 نواتمراکز ور سداسرو ر روک ن اولا یرا و هد اه وصرد شوقر ت اح

 لدراکترو ناولا هک هتره هکردو قشح )رد نولقو هداک اهلغلوا لاوحالا
 رب رخ مان هجربد فور دو یخ ددوصقم هدماتمو ]رد نواقواک ارونروک

 *ونس عاهواوووحواو ردهعطق» 2 هر د هتف ی دای | یعمرب ماکلاعماج

 قمساکردمشنتادا (وج) یدکهدنناونعیلوا هعطق للثم (واو رد هعطق)
 (عا) رواکهدنرشاعتس كن هعطقو ود شیهدنفرط (ءواو) تاودالاف

 اک (یتبم) ی دحر شیر نکا پب انتم یکڑکسزووا یا
 فر یکی شع هدنفرط كنغا تنج یسعملصاحرواکهدنش یفسس) كن هعطق وب

 0 ٭ ولایردس داف یداوا یت اتوا نکمرش» ردهمطقرهدواو

 هدناوآ تک همطق ىج ر قرقو د یاو مرشهکنوحردب وتتم مسا (نکمرش )

 یتفكتهدودمةدو ما (وناه)ةنکر لا تاوذالا ف قساکر دن تاد | نکی دک
 ورسح ریه ریدنیدافاک |هدنکرت هک نبش هناخنولاخ نع هلن كن هدو دم نونو

 ت»)
0۶ 



 اک

 ن وکم دنکرا (تاب )ناس هجا وخ هنسانعمكدروولر د هلا نود و یمضكن هدودم ۱

 هد و درب مهاکوخدنار مهاوخ دادرب وعوح » نمزوسنموش فاز لا ۱ ۳

 دا عاربصم ےک هنسانعمولکار یادغب نعد هنسانعمنولل ارم نوک مدنک ۱

 دهرچا لسو فا کهدنرانبردندنو ی دنوک نوک نالک

 »نوک اب وکرو دهدرب ج هبدولردولرد#

 نآ *نوزوم اهربط عصهحود # لا اس اهرم ءامهضور (ععطق) یدعس جش

 نوک انوکی اهو مزار نیو × ڭنراكنرىاهلالزارب

PE OREسرو در  

 ۷ س رع هفح عج هلا هبعسر ءاهو یرلعف لو اوو كن هدو دم جو كفاک (هواک )

 یمض كز هدودم لا دو نوکسكنارو ین هتسراففاک (هنودرکز یک حدوه

 یک هبارا هدیاتفح هل هدس رع هکهنسانعمهب رع هللا همسر ءاهویتف كز ونو

 هب نو درک خرس هراکوک راد دد نو ڪک دنو د #

 ۲ قلطم (نودرک ( یدک هدنرمخ | تس كن هعطق ینزوةط نو او د كلف (حمح)
 هنو درک نالوا هنس انعم هب رع هجري دقت یکرادهدس رع هنسانعمیلاود

 هکر لا تاو دالا ف قیساکردنتسن تادا دود القا تمالعە مر ء اه یکی دنا

 نودرکوحرا ارطضاب» نودرکد من سپ زاب یی وندا هارو (تس) یروا ےکح |

 عرولس درک هکتسک | لب ی د ناصقن تساک نوددو شکراب

 یمهفسص یضام هل ا همقوف ءانو ینوکس نیسو تف كن هدو دم فاک (تساک

 دنادتساک نت نخ-ارامش (تس) رعاشر د.ظفل نتساک ی ردضمردردصم مسا هر زوا

 دا او صقا یخ دمه . * یمهدنابتسا وح ناشد و هر * یم ۱

 ندهرکصتس کر دنالوا صقانندادتبا که کنوحردراو قرف لطفا کنکلرواک ۱ 1

 تس كن هعطق ینزودو اون د سک مک هکنوحر داضتت مسا( رتک ) ردنالوا صوان

 (ٽ») یمطنرمم بك ارج :اودالا فقس کر داشتم !تادارتیدکهدنلوا
 مشاسرکم شاب قشعردنامه « ےن *ارنرتک نارکی دزا قشم»

 ٭ نوزفا هدانزواکسک |كلهدهننکمه # ۱

 دنک ات نورد ای افا مکا ورد وسلم مس 9 1

 نیک س دام کر دهد هنسک ( 7
 نکلی ک شب هدابز نع هلصف كنءهزمه (نوزفا) ناجولدزایرازکتمدخ |
 ٹساک هما مکردنالواهدانزندهرکص نورا ادا دا ا گراف

 5 ۳ نا



rar 

ب مکحشو مس عمر دیو سن ما (دنمونت)
 ایرغ کو نوسلو اناسنا رکو لن د

 كن هدو دم نونو یمفكن همقوف ان (ونت) هکنو-رونلوا قالطا هناومح ل نوسلوا
 (هبرف) اف قیساکردتسن تادادنمردغلپ !ندنتنکل یک نتندب نع لمص

 هتسانعمزج هلا اهراهظاویرسک كنهدحومءانو فو کس كن ارو یرم یک كف اف
 هرغالنآ هبرف نیزا تسه ۷# ه رق كسودورغالهکرب (تس) یاحردرعالیدض

 *نوزیدلوارازن یدنید هغیرارغال ید

 را نایمرغال سا (تی) یدعس حشردطوبض هفت
 یف كن هدودم هد یازو ی رسک كنود( رازن) یرړاور واکه ننادسزور ٭ دنآ

 × دع راکش فاز لاس یهز (تس )نیم نب د نودزو ف اعط عم هلا ارو
 دقمهدرکر از نم نوح هتسکشلد

 ردراسفت * هبوکم هر الوا سوکعم هشغنود هنسرت#

 « نوکنونوراو یدمهروا د هنوکز ای

 ازاحو ةقمق> بواقمو سوکنمو سوکعم عع لواردهنانعم یکا )4 وکزا)

 (تب) یخرف شیوشت هجوربهیانعم یا بوکمو سومو موتشم تعجب ین
 یانعم»رامنادندندیرب هنوک زانددرکیوم » وك اکے بزار شنانمشد هنوکز اب
 یازو یتفكنهدودم ةد حوم ءابزاد هکنوحردب رق هرلانعمول ید یسسکرت
 كن هدودمواو(نوراو)رواکه دنس كج هلکودولرد (هنوک) هنس ان همورکږ لا هج
 مادن (تد) یدمل یک هنوک زابهدانعم یا لا نونو یمض كن هدو دم ءارو یتق

 (تب) یرفن سم «نوراو تخجنیزکپ لا کب» تسنمکح هج مای ار تج
 كنون (نوکن) نوراو تاو د ترد هننآرهدو » دشیدنا فالخ و کت آره هکیهشان

 ۱ یک هنوک زابهدانعم یکی اید و هلا نونو یم كن هدو دغ هسراف ف اکو یرمسسک

 ساسا ار نامزراوخ تشکنوک × سابق ی نتو نتشکز ا سپ (تب )یت اھ
 # ش وا نوکر کد یسانعم هع دوز د یرمغ

 لد (تب) یمطیم هنسانعم هنوک هقشیوژاردربخ هلن وکسكنار (نوکرکد)
 ردبګ هد لصا « نوکزد لاح دشرابروحز * نورق«فطلادشت مراز
 یلصا هنسانعم هقشورغ هلا ارو یت ك هسر اف فاکو یرمسک لاد (رکد) هکنوج
 "تسراف فاک(نوک )رولکءهدنناونع لار هعطق میکتتر دہظفلرکید با هش ءا

 هدودع



AM 

 امر وصو 7 EREN ا 0
 ردروک دم باکدا رم هسزوآواروک ذممدماقمیدناوارکذ | ۱

 ٭ ندنل اوح اهدنا تد تک دو | دانم هلک# ۱

 ءاهویتفلمالو ریل لب هسراف فاکه لکه کن وحر دیو سم مہ 1(

 اردک کم ۾ کرد ناشدا د یز تعر (ت») ننه تاک یک دابا ههر

 ةکر ملا تاودالا ف ق سار دنتسن تادا دنم بلک اشاد

 » نوعوروغر یدردالوا یدردو تچ ز

 ملک بلاطو ا لوا لاشمهتسخو لىل ع یر و طنسوروست#نزوو (ر ور )
 فا لاثم هرو غر هنو کس ز ماه دند رک ن ازا هرود ن هارو ےبوكیرات بش (تبب)

 رور لدزا بشما ماکس ٭ لجار کم یبصفهلانز دکصمنوخ (تس ) یصقازربم
 روجترره یرابنکم (تد) یمظنرمزولکد هنش اعم ها یخ دمه

 لنهبحم ءاخو یتف لی هدد وم ءا (نوخ) اس او 7
 ریش من تقشعز (تد) یمظنرموو کس ذم رور عج هل | نوو یت

  مدمشک لد نوا دوسنردن + مدبشح ۱
 + اشوهو سکه هسک نالوا لنت راد دند # : ۱

 | «تسو لو لهاک یعع هنا هیچم نشو ینوکسكفاکویرسک كنون( شک ) |
 شرور دهدو بل تسوراکبو لهاکو شکندو (تس) یمظنرمراکسو ا

E ۱ینعچ لف كن هدو دن دهم سو ی تن هدو دم ءاه  

 لاک دنلةربسفت هل ہدسح یوش هدمکر رردنسراف ید E روک د کلا

 قرززا ک تسیدهازشخرت» شندادراویب تش , ناخ کر رد (تس)لمعاعما
 تسلشو 1

 و نرکش ما ناب هکمروکییشیا« 7 /
 نوویب ملا ه دو دم فاکو ینوکس كد هم نشو یتف كن دحوم ءب (نوکت) |

 ۱ یزور تعسق یس (تس ) یملظریم هثسانعم مد قم هنر روماو صدر هنلاخشا ها | /

 E هنلخنو + نوکشپ یوش هداف ی ششوکبارب × نوزفادوشدغ ||

 ردات عمو ید

E ۳۷ هره هنر ف یددنمونتهبولناوات اچ  

۳۳ 



۳۹۰ 

 | ب-اصنوحناجو تسشن, درد تحت دخ (تد) كي بارتولا هرشطو
 زا ثنءدح وم «انوریپ ظفلود « .ددرکن اممم درکب یهاکدورنوربب یھک هناخ

 ۱ هاب ریسک د دحوم ءا( نور )ر د هل ا رسک او صو حصفوردطاغرگروقوا لف ۱

 نور الثمر واکه د هنسانعم لح اویارب یندمهر دفن ندروک دم نورب

 || ندنظفلنور دنا لخ اد نع کف كالا د(نورد) هنسانعمنوجما كنسرارب دون
 | تدق مسرهکنانح »دون و ل اخ نزع نم “نس نورد (ت )ناعم لاو ار دفن
 نوم ارد شعا هدانعهوا نم ارد هروح # ناروردخک

 فارطاهدس رع هنس انعم هروح هب مسکک زہ دو دم سراة ءا (نمار)

 درکم تاسو ی ٭ ارناطاسوریزووربمرد (تد) یدعس خش یکی لاوجو
 نومارسهب (تن)دوکشواارد هرات مول یخ د نو مارد هبا هدو دم ےم# نمار

 یهوکشنودرک ل در د دب نازک یهوکد ور د نآ

 ت

 ٭ برو ب> اص نامهدنوادخ> موهفم ۍداوا#

 فاضم هکلمو هلعو هلاماقلط» برو بحاص عج همش كل هم اخ (دنوادخ)
 (بهڏم لڪڪ عماسلا بهدمل) رلر د دنوادخ اقلط هزسفا صا یھ اکر و لوا

 ل عو شد اقر هلو اراد نعم هدلسر اف فاکوهد هبا فرع فاکه حر دقت وب

 نفع لآ نط الس بو دیاراصتخ اسان یلظتاراکهنو اد نالوا هنسانعم یبحاص
 رار دیاری بعت ود دراک نخ هنتارضح

 ٭ نوح: ساو | كعد یل انمو یرمطت قول * ۱

 یک نوح ةبکر لا تاودالا ف قیس اکر دفن تادا یی هکنوخ ردنک سه (نوعب)

 ردهنسانعملثمهدماقموت یدک هدنشب یفجو | لا هعطق ینحو اود

 ردنوهيه «٠ یت دهن اک شاقتینامروان د ٭

 « نویلکناردیدآ كفي رشلیجن ا هچرکچ



۳۸۹ 

 + رولک یاد هتسانعم طو شاو انامل × 0 1

 یعچ ینا یک بلص هدب رعدکلبلواردهانعم ییا با یرسک كم (ناسس) || _

 نلکوچ × لکت هکیدوشلکز ار خاب ہک یب (تب) تاک بانعم یکی قلارا طسو
 ر دقفح ن دنظةل نابمه ی دمه نامغا نام دیا ڈکب را

 + ناصوموالب هی امهر کرار د هغاش وق # 1

 رسزاناذ نوح( تس )لمعا-| لاکرد هنسانعم قاشوق ید هدىک رت( رک)

 خدمه هرکددنرد بتن وح تم دخ ردنا هکره * یاحر دص ردشدشاب یزارف ال "

 نالکءدننب ینکی | كن هعطق ینلا( وم) یکن او ارک الثهزولکهد هنس انعم قاط ۱ ۲

 اشآ (ناسم) ازا رد هنسانعم هک ا هدماش» ونکل ار دهه ن دنطدل ی ا

 ردریسفت نیوللیدولتط هلو مداوا مدنرکوا یس راف # یدک
 ې * نابز نب مش نن مشک خو ما یسراب#

 رونلوا لادبا هبافهبسراف ءابهد_رعت تقوهکنوحر دس راف فرم (یسراد)
 ماکنمیضام (عخومآ ) یدک هدنشب ینزوقطیرکب كن هج ادا اعبشم |
 قرف(سشک) یدک دنس ینز وقط كن هعطقیفکب ایرفیردصتردهدخواا

 یدک هدنش ینحوا كن هعطخینحوا (نینح) یدک هدننب لا كن هعطق ینسلا

 نیریشو برس (تی) اقا کسر دات لباسم هنسانهمواتط نیش
 یدکهدنش ینکیآ كن هعطق یفهرکب (نانز)دزر | ین شن دنار سکع ٭ اند تمعن |
 ردنوگا ےہ نامه (باوح)یداوللوا نم هدنلباقمس هدماقمول (لاوئس) ۱

 ردقو یخ دهدماقمهس> ول

e a 

heسس  

 «نوغ هوشع نینحتسنع#بوخ ةعطق# ۵ ٠
 ةدحوم ءا (تسنعع) یدک افرفتمهدسا ونع كن هءطق ی نکا( ب وخ تعط) |[

 ردزتاج هسنقوا هل رسک ك نو هدسراف نکلمواعم عمر دنوم اتفرظ هحوتفم |
 ینحوا ك هعطق یئحوا (ننح)ةبکرااتاودالاققیساکردطیر تاداتسا

 هتسانعم یعرتسوک هواحو ىع دیازانر دمدمک رت فصو (نوغ هوشع)یدک هدنش ۱

 لزوکر( عم لصاخ) رولکه دنن, ین اكن هعطق ینربقرقوددزان هوشعهکنوج | "
 زدم دنا هولح هل و د دانعم که عطق ۱ 5 ۱

۳ > 2 
 * نور د یدل د هو رګ | نورو نوربب هرمشط # ۲ 1 ۳

ع ءارویرسک كن هدودم ءدحوم+ان (تورب) ۱ ١
 جراح یه هل انوویمض كيهدود

e 

 ی



۳۸۸ 

 * ناک و یک. المط ناف ع دراءط دیک ۾

 اان عرامم (دکح) هکر لا تاو دالا فق ساک ر دلاح تادا (گ)
 یزدی

 یدکهدنس یف ديك هعطخینزوواو د ناف (نوخ ) یدک اضآرد.ظفل ند کس

 ردلعاف مساندزو نم ندکح (ناکح)
 ×رد هک ندیرب شهازاغوردشاوا لمس #

 ترس دناعات ٭ !صلعس) مدددسب ی مدح نم لتا (تس ) ینصآهحاوخ

 كله دحوم ءا( ن ديرب )رار د لس هد هنالوا هتشک هلا غ تو »امه لدردوارا دید

 مدنازرل (تس) یدنخلاک م طق یععر دردصم ءارمسک كندو دم ءارویبض

 ییفخت كنار هدنوپ » شن دیرب تتوب هزر خاشزرکب ٭ ربو چ مھ تس ادج ےب وج
 ر دففح هد ماقم وب نکسار دز اجیدیدشتو

 ۽ ناوکساردکک شک هدسانع-كلب اڅ

 هد رع نکلر دکر تشمهلس رع هشام افعمنیبو تلد | هلبا هب« ءاحو یمض ك مم( )

 دسرتهج مزا مرا وید لات همهزمنتکیوک(تی)یانس یکسر دددشم
 یعش كز ەق وف ءانو ینو کس كند سو یمض كن همه( ناوخت ) دوم اروا مموج
 هتسانعم لک هنا نوو لوح و اوو یسلام ار کل او مه نیب كه چچ ءاخو

 روک د هذس انعم یک د رکح هو همو هنس انعم ساس | یخ دمه رار د منع هجا رع

 × لانچ یادو نزول ەر انو مخ زهران ±

 || رمنعت تح ارجو ہرا عع ہلا ےمو قو کس كن ہم ءاخو یت كن هم ی از (ہخ ز)

 | فاعلاو ا٤ا تعم یک ارولکهد هتسانعمضاس یوهآ ین دمه یلانماور تور هخو

 یم (نیخز) درکتارام مخز یمشجب نوچ ماهی هدرکمخز زن غمت (تب)
 تادان هکنوج لث( لان خز) ردنو ا تست نونو هست ءا یکه دنرخ [حورحم

 . قساکردتست
 ۽ ناق ولوطنوخ رور وسان هشاوا منشا ید »

 هرابراکوا شل وا خشت هلا ارو یض كن هدو دم نسو یتف كن هدود نون (روسان)

 || دو ات لد خزن ارکم رخ ار عهد سررد هب دشن (تد )فاع( وبا هنسانعم
 | ولدناه .(نوخ) یدکهدنلواتس كن هعطقینقرقود یلوط (رب) تسدو



 ×« ناود ىس انعدم سارهمو ند. وکر د هکود

 کو در در دصم هلرسک كنهدودمبسرافءابویمضكنهدو دم فاک (ندس وک )
 اربا هدنجما هکناوه هن رسک كمم(سارهم) رد هش انعم | قصو قمرواو

 مالساا هملع ینرضخ ر دب مانو همس انعم شاط قرا یساتروا هدس رعرارکود

 ٭ رغ اندرا قم المط ند کح ناب وح ییق آ ٭

 ناو فلا هکنوحر دلعاف مسا هل ف لر هک ءابو یم كد هدو دم ےحج(نانوج)

 (ندنکح) رواکه د هنس انعم یی دیا صعقتو سست ین دمه رداعاف مسا تادا
 ( تل ) یدنخ لاک ه نسانعم قمالمطاةلطمردر دصم کف كن همس راق یخ

 (دراب) تسا هتفرکن دمکج باک ل دزا نوخ  تسااهتفرکن دسر هنسب یا
 هنسانعم قعاداقلطمر دظفل ن دنرا یر دصمر داغ عر اضم لكف ملت وم ءا

 نوسلوا یر غ نوسلوا رومغن
 ٭ نادو ارز قولو انو اشم |بارسقولوآه#

 دش همان شتسد ( تس )یناعلاو ار دعباشین ده دسر افردس رعلصا (بازبم)

 نهعلق ینکیا یرکیو دنوتلا ( رز) یفاکدنز بآ یوزا زیر که« تجر بازبم
 هن راسو هنغولوا نمرکد هنسانعمقولوا اقلطم (نادوان) یدک هدنشب غدي
 کو اد بما تعارز * نا دوانزا دی اکح »هرطق مز (تس) ییتاهردلماش

 هرطق ئعع لاو اوویتف كه دو دم نون ( وان) هکنوحردناکم سا هدنلصا ناو
 ردناکممساتادا (تاد)

 ٭ باک نابرب شدش حس ہد لخ شمل اص یداوا ٭ ۱

 هل اهسعهر ءایحو یقف كلا دو یرمسک تك هدو دم مالو یت لات هې د ءاخ (هدلح)

 یرونا ےکح عیلبایاذکه نس انعم شک ورغوط هنجم او شملجت اصردلو فم عسا ۱
 لدردهمهشراخوح هصغزو » هتفکش هرات یلک هصغزا شنعاسره (تس) |

 رومد هنسانعم ششاقلطم هلا هجقمءاخو یرمسک كن هدو دم نیس( دیس ) هدست
 یدعس حس نوسلوا یرخآ نوسلوا یشش بابڪڪ نوسلوا حاعا نوسلوا ۲

 ب حس هب غ رهرازه شان رکشلدننز + دراداور حس ناطاس هک هضی تب (تس)

 رعاشراریدیوشهدس رعردعباشیخدهدنکز هنسانعم باکو هک وسلم (نار) |

 زار یھآرکا ناب دوش مکتسرسرپدنبشن خمر آند مزا س( تب
 تررشجه» باکیدسرغ تم عن مه (تس) رعاشهلش بابڪ «مکتلدزا |

 ۱ ۱ بارش دس /
2 



FAT 

 یدروئلوب هبقباجچاچ هن
 IK  بنادیوءلریدهن رال ثمودو اكسو مھ #

 رو اوویتف لمم دیوم یدرفهر دعجتادانولو فلا کهدنرن ار دعج (نادیوم)

 یر در ءلصالاق نکل ردسوحم اع ابا لا دویتفكنهدحوم«ابو قوکس

a۱۳71 برام  
 یک ییدلکرابحاییج بول د

 × نو-فو نوسفارصس هن اسف یشاطوکلس #

 هداف یب ی دمه یکی دعو هدحهدب رع هنسانعمو کلر لكف ك راف (هناسف)

 هل ااف مسکو ر دیوه ید ناسفرس همسر ءاهرواکهد هنساذعم هصقو هناکع
 | رهخرد کت سزغمودمادان_(تس) یرولا ےکحردطوم ضم هدراکتهرف ضعد
 رصم عع لكف كن هزمسه (نوسفا) ارناسفیانارسهسوت شەلەدادا# سال
 ر لها دا دمانات یش رهو اة دعم ب۔ہنزا( تب )یرولا مکح تناهکححو

 هدوم تاناو حو هنسانعمر کمو لح ی دمه × دنک نوسفا نمد نانرب ات سورو

 نوسفا هلة كناف # نوسف * رواکهد هنسانعم وعت یر کد نانو ان و

 AEA RR I یخی دروک دم

 دوسدنکک کلب اسندزکن وسف# دومارب شهاوخاتدنح

 * ناتسادشهروند دمه تاک هاسفایناد#

 (تس) طفاح هحاوخ تاک هدنافییو هباکح عع هادصق كن هزم-» (هناسفا)

 | + ادارا" تصرفناراب یاحص رکن + نو فاو تسا هناسفا نو درکر هم ەزور ەد
 ترضح رومشم لثمو اضب | هباکح ینعچ (ناتساد) رار د لح روح ه دی اتغح

 ۱ نآ تساملاحدقن تجرد نا د نان اتو دیا د وش ( تس )اال وم

 × كل انزیور هنسن شعلا ساو اهن ٭

 | نتتعب یرد همر داوعفم مسا هلا هع دءاخو یرمسک كنهدو دم ةدح و ما( هت )
 | یاهدشابنات 4 هنت تٽرسح ناک دان هدند ته ارک اخ (تن) یاعلاو ارد. طفا

eدود او فوکس رویت بسراخ  

 كن بن اهدشلو ۹ تار ترا دیش * هنکبتف رعمنروربب (ت)

 ردزاج ید نزور هلمف دح
 رڪ <

 هکود



۱ 
1 
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 یعطنربم یک ذ هد رع هنسسانعمقابوا با رنو یقه كن هدودع ءار (نار) ||
 یخدمه ه سدادتسدواناهجماکهمه ٭ شدارم بسا هدش نار زب( ت ) |
 راواشورشقاج (ندار) رولوایخد یمکر ت فصوو رضاح ص اند نظل ندنآر] | 1
 سکمدخب 2 سا )رعاشردنو ګا تسن نوو هشت ءا کو هنسانعم نام وو 3

 ایدنئار م درادا رج » هطوفو راد مس د

 * ناررز هناك ن داش نار ۹ f دل و3 ۷

 تاهلوق هلا نونو یتفكنهدو دم َءارو یوکس كف اکو ییتف لات همش ءاب (نارکی) 3

 رام بسا ۵ دن رکیاهج كنهرفرداوقنمو د تآ لح هدکنهرف ضعل هنسهانعم 1

 کنان « لاترد تتفاطا كشرز پآهتسشن (تم ) لبعام- ۱ لاکر دعقاووید

 نارک نال ەذز شتآربداب

 »+ باک ن ,ا سوح شعا ےک هک اتش درز ید د#*

 فوکس كب هبچ نشو یم كلادو ینوکس كنارویتف كن هب چ »یار (تشدرز)
 یلطا نيد بو دیا تا دح اوداح الو اینهمه دمهد-هوشنید هلا همقوفء نو

 ناوتیم هنوکح (تم) یرفن سشردسسا كصط ندیا فلات باکربهدنقح
 یم الرو نم باک » نزرو تشدرز به دمو ثد دح * نو درد ال مرد

 هن ولد یدلکن دیقح فرطاکپ باک وو یدود دنز هلک كن هد یاز

 ماوس دنزرکم و تفهش نمز شلآ (ت) یناغاش میکس یدلبا لالضا ی نا
 یرمشک دج x مس ناجا لهازکمبه نع رڪ نمز فععم « دید
 یدلبا ی-اوعد ت توس ؛ یدبا ندا رهخونم تشدرز کر دیک ذهدنفلأت

 بک یسروط اف ردا قار یاب ۳ تیک سودا هدنسا دن
 هدغاط رظعمرهددو دح نال بو دیا لیست یتمکع لع مان یدبا یدرک اش ۱

 هرم ریز هنمان بو دنا فرصت باک ر ی اغا یداوا لوغْبم هتضابر بولو ا یوم

 ندغاطیدبا شمک هنسزواوا ندنتنطاس داش بساتیشکت قولوایدلبا ۱
Es ۱تو یا باک اتنکب کن  

 | یدع ارز سا کو دا بودرا هدشتیرفاب را دقمرپ یدابا |

 ۱ دافعاهمساتشک یدر دیا عفد فر رض ك شتا ی دشت, |حالعهیودنکه لتمکحنارز

 كعد نمرهارشلءافو نادزب رخ لعافا دما یدابا ناغمْنیدیا اوشنن وا

 رک امافیداواخ وسنمهدشنامز ناور نەش ونى در یک لداو ین ۱

=” ۹¥ 



 ی 2

۲ ۲ 
 ۳۳۳۲و

 ۲ (نتکک) رلربد ناب ناسلوحهدناتفح ههر دز * |

 ۳ ا کوک هدرنردساکد تولو هدتقبق> ام ارون روکه مک یک لب و

 رایج اجاک اد هکر ترنود یک ناد رار هل اایهروس دوک ب وأ یش *انندنک ارت و

 کیه (تب)ر< ءاش ارد هکسحو هر 2ا رعو بلد حرج و یس رعوانامهو یلوت

 Ew لهر نا PRA WRU ۳ دیک ز ٭ شهاکر د ناک د زاد خب

 یل اود نا مدر د.م نده اڪ کک نوح رد کچ د ییکج نابمص یسسک رت

 ۲ رد ظذل ندمسک, یردصم ردلع اف مسا نا شکر واکه دنلوا تس كنهعطق ینرب
 ۰ ی دک هد ین دب کیا هعطق يفت رق

 ۱ * ی در دز ونس دح رس نطو یدلوامویز رح

 ینا ءا وا یرونس دحرس ىع ینا" نطو عع لوارد هنانعم کیا (مونزرح)
 هر ط ا د ا نم مولررم کد ارموزرمنونک | مشک نادهکت (تس) هناشعم یکیا
 هدزمدنع لر رک مظات نکن یدزاب هفط اعو اوه دنن موب هل ازز مه ديرو عش ك نهر ف |

 ءابموب رواکهدن ای عارممه دز سه طو هک امافردزسواو هدنسهخسا نالوادوحوم ۰

 یخدهشوفس هدس رعو هدیسراق هنس انعم ترول ر یخ د نطو هل هت له دحوم

 دیدم |
 و نابز مه یبماعا دحرم سز در دا دحر مسز ره چ

 دج رس ےک تنر ونشو دحرس ییعع هللا هد یازو یوکس كنار رویفف كم (زسع)

 دیک لا تاو دالا ف قمسام یلعر دناکم ےہ ہا تا دانان کت وح رار د ناز محه: ساعا

 سکرورفرس ٭ خت ارناتسو غاز عاشق داعش (تس)نانسهجا |
 ر هد هنسا نغم تکل و نی دز ی د مد و درزا نازیه شیو

 ۱ ٭ نان هک سش شپ یچد ررب ید كع ا ظدح سار # ۱
 للل اعبر یهعو ت ارح ظذح نچ هلا نیسو یف كر در دنم میسر | (سآ)

 ۱ یر ناجا لن هک ہدیر کناه لته رو یروعش لنهر دقادک ۱

 کشي دان ٭ سام س ناد زز هردص کک یک ؛( ته )یم ودرف یکحردعقا و ||"

 ۳ هن رلاتعم سا رهو فوخودودنوثولدم یک یتده ٭ ساب هسرد بشوزور |
 #ن ایسا سعید هتسبلب هڪک نددسو# روک |

 عام آتآدآنا یتیم FE حر قلطم ی دمه ۱

 ا : کوب E ناسا :

 سد

 9 روت دارم دمراوآترشفاچ قلیوآ نار بم 3
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 * نامزرک العا شرعرار د ن ورب ۵ رکلواچ

 یر لا نونو یرمسک كن دو دمو او قوکس كنارو یتف لب هبسراقء ا( تور ) |

 (تس) یدانارتسا یا طرا ر دارت هد رعاک اردنمما لس رب ندرقلزانمز ۳

 نم تع رنک مم مطنیورب «نزاخ نیا هکبشداوس رب دنا ن ور وکم
 قلطم هد ڪس ضعب هنساشعهالعا شرع نارتهمنزول (نامزرکر الالیولول |

 هدنلاجراب .ءمر دعا یداوا هنتسانعم شرع نکلر دب ورههنسان هم ناتا

 ۱ نزول صف كب هم یازو نفوکسینار و یر فک نراهن نشر ات فک وقت لش

 نامزرکر همود: نرو دوبن (هعطق)یدلیا طن یاس او بو دیا نا. ود نازټهم |

 لاثمراراح هوک # دوقاغآ وربح عتق شد, * نام ر قشع ناکرددوب ات #۷

 تنهرف نکا » نامزرکو حول منشا هک ان ۷ وا ےظعتء یاس قاندا ږپ نامرم

 یاس او بودیا طمتض ود الا یتوک سکن ۱۳۹ یرسک كنار هدنرومش

 رک اہ رھزور تا لحز ٭ سحرب ماری ابو دشروخ و هم( هعطت)یدروتک د هاش
 : هرکس هن دنا % نامرفتسدادارت درا هک دنرا د و نامر فب ییکح همش # ناهز

 | راسعمیمظن قوسالر رغ مان هک اماف یا یدلب ادارا یتا لدنلاجرامعم

 ین نیزه هدنحوم ON شدم ف رعافردنزومه كىلا

e 

  ۱مه م ارمب یدآ دع مو سبحرب کرتشم# #

  3اب انتتسویرمسک تاتهدود# محو یوکس كن ارو یف كنه > وم

  EER I BORER a(تس)

 || (مارهب) سیجربشرتسشا کیر عنوبم* نایک وا یا کیهاش ۱

 | دوحوهدیزیا (تس) یرف نیدلا حارس جرم بکو کی عع ہل کف ك ہد دحوم
 یتساكهاشدانرب ین دمه ٭ دا مار مار مورس مارت ناوک ٭ دا ماکت ناھج ا

 : "رد مان هنس رورو

 E Î یس رعوانامهو دهان هر هردو ۱ //

 هرهز تکوک عع هلا لادویرمنک كن هدودمء اهو ییتق كن هدو دم نون مان

 س ER SRA echt BRR 1 تا 3



TA 

 ۱ .هسعتو هسهشورداچ لا اروفوکس تند هاو ی نما مح(رح)

 „ تاص-تقرف؛دنزارفرتسح (تن)یاجهنسانعمیسواروا لب راشانانزو
 ودر اپل هد اسکو رت موسس لق یروعش ن ؟ل # باتا | رر نن هناس
 یلصاح یدالق ریست با یعومش هدیکرتر دسر اف یخ در داج ي دلب | صمت

 مرا دن نم من هرابالغ ( تم)كب غولاردفدا مم هدن س اعم عج هم وقهرتح

 یس هوا ناک رتو دارکا (هاکرخ) مشو كل هتتشک و مر داج لاله« بهذمنآ

 ناتو الزاهد دا ی دمه رؤاکه د هنسانعمو !یراکدس !ندلقو هکو رد هنسانعم
 داهنرکتس تد مور دق همسهاب ( تم )ناسلسهح او رولاڪ هد هنسانعم

 ردکع د یناکم شا یسسکرت یانعم ¥ تسربذح خ رس هکر نا رت یهکو نر بنج ٭ وا

 ر دناکم ےس ۱ تادا ہاکی د که دبناوا تد كن هعطق یی رکیولد نشارخ هکنوح

 مر د اط تسانم ةيکر لا تاو دالا یف قمساک

 یک هب اخمسکرخ هن يسا نعم ناڪ م شوخ یسسکر تیام: عم هجر دقو

 ناودءلتم_طظع لرامشدابو ۍسوبقراهاش داب اتو ار داج (هاکرأ)بوخو شوخ

 هاکر اس ظفاحو باو اجو رم (تد) ظفاح هج اوخ هن را نعم عضوم یراکدروس
 ردکعدیناکدراب یسیسکرتیانعم * تسام هاکصص هاو بشم دروز * لو

 انتی یک هدنحرش لو | تب تن هعطق خرب ی یا

 رد درب "اج ید هکر ابو هکر هل فین

 | « نا ناسردکل هک لوک مه كيدزداچ لوس كب
 تمدعء هج اوخاصوصخرار د هر داج لوواموع رر د کل هکلوکره(ناسیاس)

 * ىنا اب لنکیمار درو هک نو درک ی الاب ارت تند :و یس (تس )یراع

 ۱ ی ار رم کا وب قید سکوی یار

 ف ذح میم ءایه نوچ افق هدماشمو نکل یدک هدن تب یفلب ا هعطق ۱

 تاودالای یقتمساکر داعاف مسا نادانابیدنلوا و
۱ 
/ 

 ٭ سعاربتدراطعناونک , )>ر یدلو اریسلو *

 هبا اروینوکسكن اهویتف كن همسراق* اویرسک كس( رهیس)
 ارد درفم طفل

 ۱ کراضخ هتفک (تم) تابت شاصوص ساطا كاف عوام وع كاف ىع
 لحرهراتس سم هنضنلناک(ناونک) رهمراد نهکب نا یک رییمآرواو

 ارس نی رسن * درو رکسرک ارت نافقوم ناودکح (تب) یروناےکح

 | انعم تردزووا (رمت) رلربد ناوسکی دهل ز ثافو ۽ دان هت یدحر 3

 روادحح 2



AY E 

 * نار نوهکحت ویزا نویسم ۵

 || نس(و) ردتعتادا هنسانه+ل>ای یارب تب( هجا نمي )| ۱[
 ۱ لا هعطق یر وتطو د نو ګا (رهب) یدک هدنش نک | کز علت یکج واود |

 یدک هدنش ینجوا كن هعطت یتحواودوا (نآ) یدک هدنربخ ات | / ۱
"۰ 8 

18 

 «اک ااروانوحماكنا یندوایاریزا |

 ها همت ءاب ویرات ت هدو دم ءارو ننه دحومءاب (یارب) ۳31 ییسد# (داز

 تلود روشنم ما هباسهحرک 1 (تد) باصردتاع تادا یک ل لعن مالهدس رع ۱
  fاو رفتم هد هل اب هعطت (اروا) مشانامه ما دهم شک رس ناوحسایارن هی ۱

 ۽ نانا نلحم او ناس ز نیلڪت ول # 1 راب دک زا

 یف كن هدو دم نیس یو حب كل ویو یرمسآ كند دودع هد یار( نا د)

 | ناسنز هل قدح كل همش ءاناف فن هنسا_نعم یک وب وو نلحغو هبا نو وو || 1

 ی نآهدنلوا هنسانعمنلخ آل و کیت كن فو كن هزمبه (ناننآ) رریدیخد |(

 ی کود یفحوا کن هعلبعیفجوا يکتنردهیانعموب ید نان> نا. اوا

 0 4 ٭ لرد اولن اشن ام هرز اوا ناشد ا چ

 یک درد ریه فا یتف كن هدو دم هزم هلو( ناش بن :۱)یشد(ناشنآ) ا

 يربنوا كن هعطق یا قرق هدرااقم ور دطومضم هلن وکس كن هد هدن کی

 زسرول وا فقاو لاج تق ق ج هن ]وار ظن هنح یش لس

E |ناک ی داوا ن درامک ناکر درارش داب » يا  × 

 | یک کور د سعج نفقا که نسا تغمر اپش داب ناس نرود تفاک (ناک )| "۱ /
 ناهح (تس) یرغل سکس رولکء دن یفحوا كن علت لاو د هاش دا | ۱

 یتدمش # ناک حیات هشدمه شناس رف قرفز دی دز هک شنه اشو نیل هات |

 نا کر دورا ہک ی زا رهونکل زا هک و د هشت اطر ندیدقناهاشدب|

RSناک اماه یا ٭ آنا  

 مکن اهحنزو ب رسک فاک (تاک) زرد ناکه دهب ههرارصاشع چ هدیمآ

 ق=النوو فلا نالۆا عج تاداهکن وخرد عج كدنظفل کن الوا هتسانعم

 | کک ےک ترولوا هل لقب هحوتف بتا هس یر ءاه یک ہدنطفل هکخوا

 یک یییدلوا هنسانعمرامکن اکی نک EE ۳ بتا ۳

 ٭ هاکرادر اتو او هاک رخ هرو ار داحرتح ۾ 2 ا 1

“amane.جت  

 سس 1 گر
E:1 ا  



 © مک هک کام

 * ناممم ی ادیداو | نامهموزمرفاسم مه * نابزبم

۳۸7 
 ۶) رداوعفم تادا هحونفمهدحوم اب کنوخ <

 ید م دنلوا

 || تب كن هملفینحواولدنب (نم

 هنادردقدسانبیم سردق هکرهوک هعطق«ع هرم

 | ردیر تادا( هک )یدک هدنناونع كن هعطینچوانوا یربطث (رهوک ٌهعطق)
 ۲ (دسانس) تاو دالا فق ساک ر دااح تادا( ی ) ر دست اعربمذ همهم نش( شردق)

 .هدننل ات تب كر هعطق خس نوا یردرصم هنسانعم راک اردس اغ عراضم

 | فمرناد هکزوح هنس انعم یعلس را دقمر دنکرت فصو (نادردق)یدک
 ]| (ییعهملصاح) یدکهدنتس ینزوقط كن هعطقینلا قرق هدلاح ین دلوا مکر
 راک ا نلس ردق یر دق هک یس هعطقرهوکر ول

 و نایزممهندبحاصوا و دنوةرفا سم ید #

 | قیساکردلعاف مسا تادا( ناد) رواکهدن ات عارصمو درفاسم (مم)هکحتوح
 ۱ دشوا ماعنا کره » وزرادناغرکیدارزآ (تس)یرفن سش ةسکرلاتاودالاف

 یک فضورفاسم هد رع هک ق نود هلا هجتمیازو یرمسک كن هدو دم میم ه زیم)

 ناو * م رکن ازم داب تمفد مراکم (ت) یر رک
 ۱ نالدبحاصودوح

 ۱ بو دنا فرصت ید هدازاشا لاکر وک دمزعم ی ییعع (نامهم) رب رم ناھا“

 1 یرسکك مم ەم هکنوج هنسانعمیم هزکی همطعر دسنکر فصو نامههرروس

 ۱ مسادوخ اب تاخما ندنظفل ندنامنام هنسانعم ميطءوولوا هااهرا هلخاو

 ۱ هخثوقره لو رک الو ےظعنلا بحاورفا سم هج ر دقت ور دففح لعاف

 الا ج :اناهسهمنام-هم ام علا تمام: ((هعطق) رعاش یدنلوا همت و د نام هم

 .مزلام يه دس فیصل بفبصلاو ميز ناملاو مهرک ها »او اک م ناک فض ل الحال

Ul۱ كم بارتوااضب!نامسهم ین ہل رمسک كن هدو دم بم م(نامهم)لمأتفع ان  

 ۱ یهاکدور نور هک هنان پحاص نوچ ناجو تشن درد تکندخ (ت)

 ۱ » ددرک ن امممدرکب
 بس

 ۱ ۾ جز ارکس یر د یه درآ یربرب#

كن هسر اف ]ی هکنوجر دکي د لصتم هنسانعم جت درآ رب (نردی]
 یعتف 

 | یاب کورهار ود(تم) لیعاسما لاک اقلطمهنسانع»بقعوز نا هت ءاو
ْ بصع هدد رع هکرکس یخ دمه «ینردنا یندتفوارک | دش ابن بع « تم كب ر دنور

 

ەد هنساتنعم لجا یکی اربهقشدندرانورولکهنسانعم
 رولواتلءتادارواک

 م
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 ردوي كۇچ
 ٭ نلدرو هنملا ل درک اش ود شش نعد چ ۹9 8
 هللا همم“ ر ءاههدنرخ انور و هن سکن دلشرا شا نر رر داال و ۲

 [ تڪ ءاو یوکس كب هچم نغو تف كلا (زایغف) رد هباتعم وید هزاغمرب ۹

 دنه نالد رو هدرک اشیعب هنسانعم موق رز اغمرب هبا هد یازویتف كن هدو دم
 ٭ دهد لام همه یهاوخ هک قد رطرم (ت) یرفن سم" هنسانعمنرحاو ۱

 ید زاها هدحومءا هننعقوماف ه زا سغفو هقدصورخ لصو شش |
 دیالدشاب ها درڪڪاشا (تس) یماتثربم تکه نادرک اشرد هیانعموب ۹

 ۱ ۱ دن اونا درک اشداد تم د هاداتسما
  *ماکدقبال هک اکوا ےن هکنآروخرد# ۱

 یعع هلا ارو لوه ګو اوو یمض كن هبتمءاخو ینوکسكنار و یقه للا د (روخرد)

 ٭ تسروخ ترغو هم كشر کنم قوشعم (تس) ثاسغ لاکراوازسوقنال

 كرامات تو فک ود کوا ( هکنآ) تسروخ رد هاب ند هک کادفاشاع

(i) Eیسهلاما اردکلاو فل |نیب كنو ین هک وح هنس انعم ماکد  

 | مم کر هکنوحرد کرمان هدماقمو نکلردش تادا با هلوهعت ست او

 ۱ ردیسا فتا قناعت  مکم
 * نع دا دا دخن ر اداکب هنا یدرو # 3

 |مانیربندنسانع+یدییرکب ران ظفللواراورابتعاجافربهدنون (ادخراه)
 صوصخح هب یلاعت قحندرن یکی هجر دقت و لا ذکی خدا دخ ر دال ءؤ لج یخ
 لی ا دو هنا دعه ماناو قولخش از ار ابن زا هوا قالطاهرمغیداوا مع

 یلیصا لو الا ةعطقلا نم لوالا تسلا حرش قره اکردنحاصیسد یاشعمرب

 هدتروص و یدنلوا عدقت هلا ف اضمقصلوا عیدیاراب یا دخ یلصاكنا دخخراب

 ها ص وضع ههللاید هرزوارید-قتورولوا كعد قول بحاصیساسنعم

 هد هنربغ هالا هجر دقت ور دفن نددها ڪڪر اب ىظفارا ٿلا ز زا هل وایالطا و

 کلمدزراز * نانا دخ زانو رمش ناکللمهاش (تس) یرهحونمرونلوا قالطا |

 یتفاراب عنار رابتعارولوانک اشار فرح هدر اتعا وا بینا دخر ابو هتفا
 زا ردص و,هخ هب یلاعت قحید هجر دقت و هنسانعم قلا یدیایراد یلصار دب رع |

 ملات + یا دخرابرهد یانبا رب وهم رف كم فارطا رب یا (تس)یروفا ےکح

 ۱ زا (نع) ردد وسکنار کوج ردنشمهرابتع او یداریا یر 1
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 س

 | ۹ هدسوامو

 ٭ نس ه هکو د یدهلکنا كنژژو ید اكن هم 7

 گه هاب هسراذ فاکو فوکس كنوو یراق كن هسراف یازو لواو (كنژو)

 ی اسراف فاکو ینوکس كونو یخ ك هزم( هلکا)رلربدهعقر ءدس رع

 ناره (تس)یتکبسخا نیما اثار کلب کهکود هبا همر ءاهویتف مالو
 ید مه ٭ دہ زنامز ناس رکی ارو ار ع سابل ٭ دزاس نارتخ از اخ رس یکن رز؛لکنا
 ندرکردنا وسمح هدیرد نم (تس) ناماس دعس دوعسم ر ولکه دهنسانعم كلنا
 هکودیوکه دن و کز ¥ هلکن او یوکو تح دردم دنکفا امس د نتمسنآ

 ر چ نم ایچ کنه مرش

 1 م کسا دد ارکر یک د یکسازود هندن چ

 1 هد کرو هدم راف هنسانعم هع یکسا هنس هکنوحر دکر ت فصو (زود هنس)

 .دوخ ا فذ لعاف مسا ندنظفل نتشود نالکءدن ات حارصم(زود) ردلمعمسم

 كباب * زورا بش همه بس # زود هس رسنا (طجسه)انالودردرمضاح صا

 يتف كن هدودم ءارو یمض كفاك (هدارک ) تسه هکردنهکش نک * سورخنوددنز

 ید دارک زش همسر ءاهباوت | کساو هنهک یتعج لا همر ءاهو یتفكلادو
 رارد هدارف هلفاو هدنکر رد هب انع موډ

 * نلیسک هدیربیخاد شعالمکدنتخو د

 | یربغنوسلوا هما هنسانعف نامکی دردر دصم هلم كن هدودم لاد (نیحود)

 9 نوزفا ناز هن شروزاردر عش دبا تفلزز (تس) یدنخ لاکن وسلوا

 هل لا دیا هب هم یا از كن هجان قالقتسم « درک نتخو د قفراهناس رک لاج نیا

 مسی رسک كن دو د2 ارز نەم ندى اب( هدیرب) زواکصهدنزودووزود

 | ےب وحمدنازرا (تس) یدنخل ام ص ردظفل ندیرب یردصم ردلوعفم

 ۱ | كنار یری ک ا٭ شندنرب تقوب هزرل ناشزرکش ٭ لر ومه تسادح

 ae (تح) اضاا هلور دز اید .یددشت نکرد هل فض
 8 تج اح هح ندی ب تسد ین ه عطق نک ع طق

 ٭ لس رش ءدراسغف یحدوراغدر #

 | راه RATT ینوکسكب ارویتف كن هدحومءاب (راغمر)

 | یرلکهرو درک الا داش شیاو 2 دتسا نی هندرک اش مچ ادم یازر

 | حب حاضیا لاک للو ا جوج اردا ترش

 ر <



۲۳۷۷ 
re دهه mama wom 

 ۰ دوشلفاع لدو تس دوش نادان ت (تع) یدلبار سد یارو ره ۱

 نزرکهتخا رفان ریاهرد ترا ا یرات /

 ۱ ×ر کا لکزوو نکبیدآتعاخ#+ ٠
 : یشاط الز وبو متاح یعع هلا نوا ویرلرمسک كن هدو دم هسراف فاکو كروب (نکن) ۱

 ]رخ ف شتنلاکهدش مد هنتسرب *رشلادسابورهمنکد شقن (تس)رعاش
 : كن هجم نشو یم ك هسسراف فاکو ینو کس كلونو نتف كنەزمھ ) ةشکنا)

 | نوسلوایرمغ نوسلوارهم هنسانعم لرو هبا ارویتف كن همقوذ «انووکس |
 ٠ نکن زب ناهج (تس) لس لقد هنسانعم هتشنزوادتاط هغمواب لصاح ۱

 ٠ ڭى هیقوفءات (ماخ)تشکنا راکزورو دون مشکدنک ه رتشکناوحاو ۱

 ۷ نانهد نی رمش ه>رکح (تس) ظفاح هحاوخ رد هکرتشمتغل لف

 || لعاف مس | لاا نک ٭ تسوااد متاخ ہک تڈ امز ناملسوا' لودنناهشدا

 نزوس هنکنا هنتشکنا یکسکو لس زرد# ردس رع

SDكند نشو یمض كن هبسراف فاو یوکسكن وویته كنهزمه ( هنش  |[ 
 ردطو ضم هبا هر ءاهو یتف كن نو نوک ید لر هقوف ءانو ینوکس

 ۳ 0 ا ریه رع هلا نونو ی لا همت یازو ی 82 كه دو دم نیس ا

 دول هدرکر دک سلط از نر وس هک دونر نا هرو رب دزبمه (تس)یمط

 ھه درر دل هه هدنکد هع وزر د #

 ۱ هدنا وناوهدقاناو هدلاو هدشاب دکو هبا هپچم یازو ینوکس كنارویتفكلاد(نرد) ||

 ۱ (تس) واول نفس ندا درز دکرتشم هلس رعر دلمعتسم هدانسوهدج اعاو | 1

 | كنهدحوم ءا (هسخع) از زرد اهماک اولا اوج فکو ه اهل د لا تبدق ةقنوم | ما ۱ ۱

 ۱ (تس ینتاههدنکت عع ها هبمسر ءاهو یت همتحت او ینوکش لر هجتمء اتویتف| ۱
 (هدنکن) شک همش شا یسع نزوسیدش* شو رضج نا*یزو د هقرخیب

 هدنکر وبا هبمراهو یتف لا دو ینوکس نون و یتف كن هسر اف فاکو ی ۹ |

 لب رنک كمال هدبنح الطصا نهدالب مز هکی شکن هداج یکیراکدیدهدنکب

 ایمان لس رد یک زو ماا دوام دا

 ۱ راریدزرع هدس رءرارد فزوس ین د هدنحآ ةصاخ هدبسرافر دکرتشمهدنش کر

 بایسا وله ها همسر ها هو یتف كلا دو توکس كن و یتفكن هسراف یاز (هدنژ) 1

 هدنزوهدنک ارب لا هک یتقو هدد (تس) انس کس یکم قرعه رع هنسانعم یم

 سورفم اقلطم رولکد هنساتعم شلتررو شیکسا ید مه * ر ةماجرز دو

/ 
E 1 

 EE ان



۳۷۹ 

 ۱ هتسانعم داروکرومم دبا ههتمنشو یرمسک كن هدو دع هبسراف فاک (شیک )
 » دن امسوردبهقرخ هراندصهن # دنام سک هنو تفرز هن منع (تس) یتا
 (تب) هلو یلاشم او قشوو مةاعروناراقالطا هد هکر وکولا هدابز قلطم ین دمه
 ین دمه سکو تعلخ شر وخ شودرب هدد » شک زدو تدر هک ار شکر اس

 ییسات تد كن لو ا هعطق یکشر دلم عتسسم ید ہل رع فاک هنسانعمرومت
 بتکلا ةماع یف ناسلا | ذکه یدکهدنحرش

 هن مدیا شوکو د تعاخ هدزارمش كل #
 هدداشژرادو هدزارش ندم هدنکب دنک هنا ربا هلتر افسمظان نالو اره اظهدن و

 شابا آهو ید ندنساب داوافرع كنىلاوللواو شعا سک ییا ك تعلخ

 تنش اه »ر رو ناکو سکل مهفتز ۷# رب د تس در توق تفر نور (ت» )یناه

 لر رخ مظان هخلوا هلو ردیا راعشا یغیدلوا هنسانعمتءاخ یخدیسوب
 || قوح رکم هدر شم اراو # تاغل ها مدنش# | لحو فک (رعش) هدهحاسد

 لمآتفیدلوا شاواقدص ام تن « تاطلغ

 دیع عج لواردهبانعم یکی 4با نونو قوکس نیم نشریه وج (نشج) « مرار د هشوک تفاضخ همارب نشج و
 (تح) یرونا ےک ارد هتفاض سفنو هنسلجتو هشوک تفاض ین دبع مویو
 باتفارغاسردویور هام یاس »زا هتحرو سو ناعسانشحرد

 ج ٭

 ردلمعتتمو یو هی هلا هسراف
 » نزرکش مرو د هح ا" نالو اول رد اود قوح ۾

 قوح هلا نونو یف كن هېڅ یازو فو کس كنارو یتفكت همسر اف فاک (نزرک)
 ۱ نکل یدلب ارمسقتو دحات نامه موخه یدهاشردهنساتعم حانولرهاوح

 هج رس هدنرزوار ریدر دح اع ولرب نزر ده هکر دروطسم هدیروعش كنه رد

 ۱ یدب انیزم هلا سا! اود ر مزو توقادو لعل هروک اک او لوک ار ادنار دق یسهطروع

 هدنرزوا تع بام زنوتلا بوملوا نک# مک هشاندنفلرغا هدابز
 !یدارون روک شابک ه.نرزوا یئاب ات هدقدر ووا اف داتوزوطوامآ

 نیشونراضعمو شابالاقتن را اشداهرکصندنا شایا عارتشاننرقلاوذردنکسا

 ندردنکساراردانروق هجاتلوایرللارق هست نالا راردردسعارتخاكناور

 دی اقوفت هراهاشدابر اسهساو | كلام میکرههجان لوارآرید یدایا لاقت هزر
 ترضحر در شعئو د طا یا وع دوب بول درد هلرابتعا حات لو ا یقالطا هاشنمش

 سس یر آب

 الوم



 2 چ ۹ 2

 * رولت د هکروکو لا ك یندهروع-شک # ا 1

vo 
3 ۳ 

 تا رک (تس) یمظنرممیک بجهدس ر ء هکهش FEO هارو

 ید بک قد كوو شل مرام یا اهم یوم * تام ادنات هدرک |

 یاچ نوساوا کوب نوساا هندی صوص لنت (ابت)ردیانعمو

 دن اه ی دمه ٭ ب » رف دا دوا سکر ار لقع * بز هتفایابتز شدقورس(تب)

 رر وا - انیروغوا ہد قرارداد اک ن داوا یاو نوم دمآ

 * ردرب اجد رعربصقو د من نکلرار دابق ید هد رع

E Per SOFC 

 ومداد( یس دقناج دحر دک هدر ء هک كی هب دم کن كنهزمه(نیتسا) ح ۱

 نافوطو شا نتسارد نوحو یعنحپ لغ ردنامرح هنوکد ص لد هحاما :

 هدد رع هک کی هل کف كنون (ون) رد هیانعم و یخ د نټښآ هل دف ذح كز هبت ءاي( لغیرد

 هدنب رغهنسانغم تا هدیسنکیآ را یک ی (نماد) ییکدیدح |
 رولک نا * هدرملاناماد شو کر کا هسزا اه( ثم )کرتر عاش ی کلید

 # ه دره ناب رک اچ ۳

۳ 

 * ردسلطادبر نوک اهرح اف تعلح #

 رخ اف ع ورب لا نوو یم ك: هدو دم نسو ینوکسكفاکو یخ كنهزمه(نوسک ۱)

 یم دخ مسرب( تب ) یایرافرهظ راک ن یطال» نوا تاهم یرثک دکمه[
 مها فا ذك ۾ نو. ڪصا شزو ساطازورزرهدهدنکف# و و تبینج ردنا

 ۱ هدیرتکت اهح كنه فور دروطسم و د دنزیب هاد دشاباسب دزا یوتهدج اص اما

 ر رخ مظاننامهر دعقاوورد دشابرادنمف یسفنتیاغزا رک لر هابسیاسبب۵

 ءار ۱ (دنرب) هرد هند یددلب ارم بتول د ۳ تعا بو دیا تاعا مه هب هل ج 11

 | هن قم رز ااا هام سلطا هلا لا دو یوکس كنونو یف ك هسر اف

 ورتو خسترب رک یا (ت) یرفن س رول ڪڪ هد ات عارصمودرارد نار

 درو a HEE ناسکب

 لت هدو هو aR لن ارو یت كن همسر اف # ءان(ناسنرم)

 (تس) یر سهثردعاندنوب نر روک ذم شقنم سلطا سهم هبا نونو ی

 لی یلوا نون * نان رب شقنوح ره اظو نشور ٭ بغرس شیر شیپ دشاب هک

 ردزب "اجهدب فدل

۳ 



 (ب) ) ید ارب شی الاجر دمظفلراوسد یی امم هبےںانعم

 دزبشر را وشد لو دنفا دېش ناسآ سکس« یرآ تبللعازا زا
 7 یال ابی دین یخ ماج نوح هعطق # ۹

 لد مررکیغرپ ناساب
(e 

 / #ن

 لی هعطقوب ود باوا )ا یدک هدناونع سماح "ا5 (نوح «عطق)

 ؟بنیرافءابو رک كنسویتف در (هدیسح) رولک هدناوا تب

 ار اوعفم مت هنسانعم شماگوسفلق بسانمو شمئقاب هلرسک كنهدودم
 یزکسود باس نا ےہ سجس لعاف راک ردظدل نددسح یردصم

 یدک هی یکی ك هعطق یکی و د هو (الا) یدک دنتب یفگنا كن هعلنق

 EE IN یکمدنلوا یک تماعودق رد هنسانهم یو هدمامو نکل

 كن هعلطق رز وو اول دزوس (نفجس) ةطمسل !تاودالا ف قساکر دنوجما قاصلا

 هعطق یک نوط سما ن وغبوا هنر و لزوس (یعم لصاح) یدک هدنعداس تس

 ۱ ندب ین اد نت هنت قلتو ی د هناونا هما #
 شورشم هکناپ رونلوا قالطا هسامارهوهباولا عمجیر دفع مسا (هماج)
 یدعنسرار دهماج باوخ هغاتو هماح نهسومییحردعاندسولمو

 AIEEE ۽ ناتمکس دمع هما نوح « ناتخر درب لرب نهار (تس)

 راربد هنفاحر مش هبات سل او هما با هن هرهطمال مرار بد هماخ هنفرظو هنط ع

 یداوا الع هغلن و طه د عد ی دنا هنس ان تعم توس م هندن هل ا همسر« ءاه (هنت)

 قاباو لاو سا ن ڪڪ هنسا_نعد ندیوهدوکه لا نونو یتقف كن هبق وف ءا (ن)
 (تس) رعاشی i ید دلوا حراخروک دم فارطا هدس رع ندند متر دجراش

 هام یورزدو لاخ دش نت ءلج چ هاسن لاهل او نآ مغرد
 * نهار مھ هکلموک رو دراواش هنوطچ

 جد مدر لر د نات ثلا هدیات حلی ارس هد رع نمولو نوطهدنکرت (راواش)

 ارب رک كن ہدودم اسراف“ ءا( نه ارب ) روا ڪڪ هد هنسانعنامتنچ ورو شقح

 ر منا هن کب رسسزالفاث (ت) یلمآ بلاط هتسنانع:صیقه دی رع
 هلفلا یکی او نهرب لبق دح كالا ۽ ارنهارمن تهکتیهد جارا هک × اص دا یا

 ردر اج ځد ناهار

 ] + ابقناتفق هش ناس رک روک نتسو

 هتسو قالا نونو هين ت ءا نو ګا تبسن هنن را كنظنلتسو (نتسوا)
 تا sea "اروکن کک ردکچ د بو سنم

 ء ارو



 ی س

 ۶ را الا زا اهعقاوم(تم) روم یرزخ مکتنزورو ۷1
 باتراندیا قرفیاحز هبا تاع هک وح ردروک ذم(باوح) ادتیاف مزللادعام ۱

 رعت فاحزا عنج هب افاحزو لاعی راف ضورع باص هک ام اقر دد رع ضورع 1

 | هرو ضو ر عرار و مکس اغاز هللع لا اورا زن ایرف ندنریریالصاراردبا |

 ۱ یزربت دحو هکراذلوالو اد ہم ن دنا یسرافضورعاشلات رزم | صخصخ ۱

 نوهتردقو مرصتو د لف نم زر رګ هدر هلاسر یک یرلضورع یاجال مو
 | ندقادح هدئاسا هاوفا (باوج)یدمریو مکس ی یراف صورعر رغ مان

 یافاسز هلج هدنرل هم میس راق ضورع بک هکر دعومسم ههفاشاا 3

 نرافاز نکردناروهدادعت ردیا تاشک هدصوصخ ونا یاضورءمو ||

 هل یسراف ضورعبابرا ع ومص و هکمردنا مهف هل وشر قفردقوډ تجاسهلمصفت

 ضا رار ردعرفتم هش رلع | ارحا یه فاعزو بولد فاح هلال ع

 نسش العقم ن العفن سم * موح یه یدهاش هکر دعوجسهندزع را رمصاعم ۳

 ندمرخا بر اقمرص نالوا ب اوص ید ااطخ د دن »هد نکی القاع هلوا ندنس

 یدافیاشنم ل مکح و( باو )ی دیا والو !نلو عف نلعف ناوعف ن اعف قر هلوا

 عج از هي هعاضب تاق نام هر د فار مالکر ہلا ساق هن ضورع ی رع یضورع |(
 "لر هبد مرخا براشتمرح نکر دی ارو 2 دادعت هدهروهشمبتک هکنودردانعهرب / ٠

 ینا باوح هک امافرلد دع ۱۸ رصتود لف مز ررصرا دند انا نوزومونزو
 نتالعذَتسم » ربرص مظان ندلج او نامه یداو | مواعمی دمغو ت احاک | هدشلاو

 ندر رغ مظان یخ دمههرد هتف یدل ا.رصانوحادر یراناود »ر د زجر رح ۱

 لرهعطق لیدع هعطق وی د هموظنم بابر | هماعاد_عامندموح هیدهاشو | ۲

 ۾ نتالعفتسمنتالهفتسم (تس) ل اللا مترا دتا خب رصت هلوهدناس یضورع |
 ۽ شالعفت.سمنالعفتسم (تس) دنارفل | مظن# هدنس یلفرت ندرحرتامهف |

 كاب «ر دز ررحم یالعفتسم (تس)ناسصصس  هاکه لا لف رت شوخ زر رع

 یدرو نوجا تراثا هناقشحو رب رغ مظاننامه × نازوا ها نزور دکرک

 چ ناسآردنال وفزومابنرکوا»

 هدنربخ | تس كبه طق یک دب نوا ی اع عراضم ےک تر درصاح ا (زوماب)

 aa مر و ۱

 ۱ | نوهاو لا هد رع هاب دم كن هزمه (ناسآ) همد لاق بسا ر ديالا



۳۷ 

 »نار رکی داوا یک یا مکلوش اپ ۱

 ۳ ردلعات سا تادا نو ار لعاف میان دن ترک نایک

 ٭ ز دکرکدیاب ردازس داش #

 هدانعمولا ۰ بو ول ی مع وب هوس قاسم (دناس)

 : تس كن ہعلمق یعزکس یل و عف د مس | ےکینار دعرا طم ند طفل نت باش لص الا ف

 سوناطب سس ش ON ر شقندیاشف (تس)رعاش یدک هدنلوا
 کیم هکر هدانعمورواک هد نیم لاقحادرا PN کد

 ندنظفل نتسیاب هلا لادو یراعد كن هتک ءابو كنەدودم هدحود ءاب (دیام)

 یدعسیشرواکهدب ا عارصم ود یلوعفم ما یکتا هنسانعم مز الو لرکر دعراضم

 » تسي وق محاسن مفیعض نمرک هک تس رک اح فضا دباب ی هج (تب)

۱ 

 »ناوارفردق وج مزالهتسیا»
 مزال عج رداوعفم مسا هب مسکن هش ءو یکه كن هدو دم ةد وم ءا( هتسیام)
 نازادشرت یزعلئاس (ت) ور سخر هر واکه د هن ساغم یرورمش ی دمسه

 عع هل ! رسک ك ناف (نا وارف) یس رتهتسیاب هتساوشز مههدنهاوخ ي ار هت شن

 (تس) یناعلا ولا هبانعم یار یکم ها ول نعد عساو و یکرابس 5

 ناوارف دش ليش امر دیلو ناار وس هحر ےک .درکن اوا رف

 ٭ر درر رع ت العقد #

 حالطصالہفرت هکنوحردلفرم یسازحا هل هک علص زجر رګ ه دعطقو نعد |

 مدار فخ بسرب ل را ناعافدوخا ناعافتمدوخ اناعفت سمهدضورع

 هدابز ففخ بسر هن را لر نالوا ع وج دتو یرخآ یلصاحرار د هک ا

 نتالعافنلعاف نتالعا فمن اعام شالعفت سم. ناهفت تالاا د رک ۱

 ۱ لاک ضرتخا نده ترد هم( لاو اوس)دولو ا همتون د لف ممرولوا

 ۱ ته فردا ور و درز رعد دو دیر فور لیقرتالوا

 * لماکل فرتلافخ اسد زف(تخ) رید بو دیا ص صو صسصاتهدن اس ماقم

 ول را صمصخ یلفرت فن رعل هجر د تبول «یدتها هلءدسن 4 اقا

 ۳ هددعاوقو ماکعا هب ی رع ضو رع یسراف ص ورع (باوح)یدا

 ]| مع هقشهشش یرارب ره یی زل وأ هدسلاحند همان هناعاهدرخا ام. هدح | عن

 یدلا مازتلاو مطن یی یرع صورعقحشا هس ایراتر طح یر زخر ونلو ادع

 هدا دی اور دصووشحرولوا ضراع هر رضو ضورع قشاردتلعلسفرت اہ ا



 فست

۳۷۱ 

 او تفند (كبس) رولكەد هنسانعهالغو یو سانت دیه | 1

 هدعم(تس) ناس هحاوخ ففخ یعع ها فاححو یم كب هدحود| ۱

 نارکدنا حا نمر شواوکش وش بآ ن کی چ لتتمناراراتنسدنا رذکن وک ||"

 × ناشار دراو ا منار درا فا #

 تادااه هکنوح رد عج كنظفل نآنک هدنشلاث تس كن هتلان هعظق( انآ )
 رمض هبا نونو یتف كندو دم ههم نشو یرسک ك لة دو دم هزم ۵( ناش ا) ردعج

 نار فازرس کناشتاه دزا وناتباهراد نم ل د ناتا( ر او €

 هدنکرت یک ٌكاذو اد هد رع نوا دهردتراشا مسانآ قق × دنراد

 کروم هدنکزت ءالوجهدب رءرواک اهنآو نانآ ییجیکوش هلفو رعمواوو هاما

 ید م ھول ەدىکرت ىڪڪاذواده هدس رع نوجا ب رقردتراشامم ہا( نیا)

 هدس :رعردامعتسمین دهدنکرتراد O الا درهوادوذ ها ۸

 هو مدع-قیتشو ىكرانراء دكر رول یکوه
 هد هلال هعطق ی دمه هسدناشن ار دراو | اهنآردرانوش یارصم ولر رخ مظان

 یوا هدنماقم نوحنو انآردن تسح هرو ارج نوڪ وش ناردن تسح
 مهفافر دامهتسمهدشماقم ىر رب نکلی درولوا

 راز وادشاسناسکب#

 یرشاع تب كن هعطف یفشب قرق یلیصفت میکس زارب یعع (نابجج]

 قساکردهفات هحوتفمنو هکنوحردفنم عراضم (دشاب ( یدک هدنحرش

 یدک «دنسداست لا هعطلق یک | یتشم عراضم میکس ةطسل تاو دالا یف |

 ٭ ناسا ره ققروق ردامبلدرب # 3

 تاک (تس) یرفن سمت یًرورکف بحاصور دابو عش عع (لدرب)] 1

 ايو لو لقاعرانادو ل درو مرکح# » یهاش وو عمه ناو اهمهرد ۱

 هدالوا ت كن هعطقینقرقویدولوطرب هکنوجرولوا لید لکو کو لوط یسسکر |

 كن اه (ناسار ۵ )یدک هد یک نجوا كن ملیق ین د, نو اود لکو ک لد یدک |

 ومقبساک ر داغاف مسا تادا نوو فلار دلعاف ے ءندنظفل ندساره هل رسک |

 دنتشک هدامآزازراکر همه × دننشذکیمناسا ره هس نازا ,(تس)یمطت

 ر یر



۳ ۷ ۰ 

 نی في ارواایر دسر داعاف هل را طف هن را ما (انی رف)
 ON یدکود ندی رف دنبی ین دب

 « ناطے لنج مھ نم رد اود #

 (نم (سرها) یدالواوناط.شو نح ی۶ هباواوو یرسک كن هدو دم لاد (ولد)
 یعع هلا نور یتف لممو یرسسک ویتف كنارو نوکسكت اهویتف لی هزه

 نم دا نانا نازا « شوک نراکییدحرب سکو د (تس) بود تو
 رار دیا دابقتع و د نمر هار شل ا یخ و نا دیر کتا قل اخ سو نکل ۾ شورا

۱ | 
 ۽ هحصف یزو- یدنابزابش ٭

 | ایهادهده تشعر هدنزدوب (تس )فاعمل او اناسللا ج . هه ییعع (نابزاسش)

 هکنوحرولوا كلعدنشور لب دیسک یانعم « کیاولالره نانزاسشدوژ

 نشور ییعع هل سعد كن هدودم هدحومء او یرسکح كن هدو دم عم نشاسش
 يدک هدنت ہہ یکتا لات هعطق ین د مرکب وا د لب دنیزراک شر

 # نآ دنحسد یهمدآ ناز وس #

 فصو (نادنص- ) رواکح ڌن يدي ك هعطق ینو ایل اولد مدآ (دص)

 8 نادیدک هدنش ید ك هعطو ینرب زوواودزوس نڪ هکنوحردسکرت

TEK EUDN۱ ر دف لعاف مس 1 دوش ی  

 × ردقاشا سیا لوازاغآ م

 ادا هلا هیچم یازو یراکق لت هدو دم چچ م نغو كن هدو دم ۀزمه (زاعآ (

 عطقم * 090 مجرس تب وحو تسح شالترد (تس) ب باص عورشو

 ہد هنس اتع مدعو دصقو E OA [مطموانهماجا

 ۱ | ی تسوا هاح كلف نوح نمد PCIE FEF E (مایغار

 دوعتم ماا یعع هلا همسراف ءاب(نناناب) ماش ی تسوا مکحاضقنوج براعا

 یناااتس لغس ك تسه» ادم سم لغش نانا تسا (تس )ناس

 ٭ مه لس یش و نارکرغآ

 تروا کحالوقعمواس وس لقت يع هب )۳ هسراف فاک (نارک )

 یار هاکز ا تاح نازکه وک ٭ یدر ردرپسا رکوضو هل فو دھر

 یدمه 3



 دزرا یی شندنار سکع اسد تمعن 3

۱ 

 لللمه تم ی دهدنکرت ۱

 رزوورمرد (هعطق) یدعنم میش قیساکر دنعاف مسا تاداناد هکنوح هنساشعم

 دو ارضاح ها ندنطفلندیار روک ذمناریدک هدنسداست و

 ار كالم سو اطر + نح ناوخ ربو یا کز واط( ٽس) نابلس 0 وخ |[
 هتفاب نارمسکم |

 اره مدرکنهشوفر (تس) یمظنریمهاک یم هلا بسر ءاهو یقف كنەچم |[
 هد هنساشعم عالو هرکی درمه ٭ تس واهاکنعوس زکره کت مرا ۱

 كلمه ار غلق یردصمرد هدسو ماکت مت تامل کلر همسراف فاک (مش 8 ۱

1 
 ۱ | تمادنوفسأت عع هلمف كن هسراق* ا (نامشی) ردهنسانعمندشهدنو

 نکلزاکشاوره اظ عع هلم كنا (ادیود) یخ یعچ هلا رس کتیا ول (ناه)

 لمعتسم هدسلقءروهظ ادیوههدحراشروهظ راک آهدراکنهرف ضعد 1

 دنآبلصات ار كلف * روع طخ واوتسا طخز (تس) یناع اخ یکحراب دن |قرفودد 1

 ۱ ٭ نانا نعد ردن روک # ادب وه ۱ ۱

 4 هدنن اغودنام ۱

۳714 

 نا رکنا ٭ بب رغدنتفایوج نابردو كس ٭ نماربیدرکم تلیسو یب ارناطاسو
 ۴ نمادنآ درمکی

 ۽ ردکع د كمر وس اسر ده ندنار#
 نیراسو برخ (ت») یناواح ےکح یک نددار روک ذدمرد ر دصم (تدنارز

 ۱ * نارسک+یدا تلکنسسلوا#
 یزومط یرکب ولد لس سم هکوحر ہک رتفصو هدنلصا (نارسکم)

 ر 5 هد هنساسعم هح و ص یعد هزل ES هو ردتف لعاف ےس

 . *یهاک مدا هشوور مدرک #
 نشو یم كن هدو دم مءاوو یف مار (هتوفر) ردهدحو ماکتمیضام (مدرک)

 × نامسب س 5 مدلو ا مدان يه # روا

 ردهنسانعم نارودو تالقتا هدا نکحار دم نتشکن کهدنس داس تا

 سس

 # اد وھ والو نابنولزک#«

 ینالبقتسم هکبوحر دلعاف مساندتظعل ندوع هدنلصا هل سعد نو (ناناغن)

 * اس رف ید دهن یعادلا»

= 5 



۳۸ 

 * ناما ری ادر دکع د هوا #

 اضباردلعاف مسا ند نظف ن دبمارخ نک هدر ول نه تد نارك (نامارخ)

 رغم عام + شراابرپ یورمدا دمآ نم یوس نامارخ (ت) فاعلاوا

 ار اهاشزادنایایدندرک

 * رارروک یزپ ارام دنن #

 عج عراضم ندنلنفل ندیدنک هدنرشاع تب كنهعلطق یفشب قرق (دنن)
 رداوعفم نادا (ار)یدک هدنلواتسكن هبا" هعطقو در (ام) رد اغ

 * ناهکنیزوکو هاکد ققا»

 تعزوکو كمروکو نقال کف كن هدودم "هسراف فاکویرمسک كنون (هاکن)

 رزلوا ی درضاحمها ند نظف ندهاکن یخ دمهرد ردصم مسا هنسانعم كلب و

 ناب هکنوحردرالعاف ےس (نابهاکنیند((ناهکن) رد هب وب ید هکن هلق ذح كم او
 نارا دندنراک (تدب)یمظنرمم هکر ملا تاو دالا فیس س اکر دلعاف مسا تادا

 اروادنرادهکناناسهکت * ارودعیوس

 * ندو-ق یدروسردزاددنار *

 ر دف ند.دنار یر دصم ردضام هلثوکس كنوویتف كنهدودع ءار(دب دنار)

 ندنارهدرلنغا هکنوح ردندمظان تاعععم یخ دوب نکل یک دا اودرط هد رع

 وق (رد) ةبکرلاتاودالاققمساکنمیعع (زا) ردقوندیدنار رددوحوم
 کرد * نملد یاوشمرودافص لهاردزا (تد)انالو هتر مح هنساتعم

 یععلوارولکیند هبانعمزکس هدد ندنو « تکی دزنا درد نیزا تسرود
 یناترد رد هسرب باک نیا هاب ا فلاب اکر مال شم رولو رک ذدرلب اکہ کباب

 نیسګ سما لج یداو عع عیارلخ ادو نورد یع ٹا سنحو ع و نعم

 ةمدقملا ف ساک ق یتعع سداسرونلو |لاخداهرداصمو لاعفا لث او | نوعا ظوا

 هبوقرولوا یبکرت فصوو صا ندنظفل ندير د نما" هست صو درک یعععداس

 وع
 ٭ نابردج ول اف یدحآدوشکب #

 ندوشک هلا لادو یرلمف كن هدو دم هم نشو كنه سراف فاک (دوشکب)

 تب کن هعطق ینزوقط نوا وب د جآ اٹک یرضاحرها مکن ردضامندنظفل

 بج اسو باور (نارد] رد لص هدحوم هان یکہدناوا یدک ہدنسسیلا



FV 

 | هدنعبار ت كن هنا" هعطخو دو (نبا) ةبكرلا تاودالا فقس اک یع(رد) 1

 (مدش)یدک ه دننلاث تس كن هبا هعطقودرب قوح یلک (نشاک ) یدک |
 (هد ژب ) رد هدحو ملکنمیضام ندنظفل ندشنکب هدنسداس تس ی هعطق ول

 هنسانعملاط ارغتمو شل وصل ن وكس كنهسراف یازو یف نهسسراف* ۲
 هعطقو دیک (نوح) ر دعي اش ید هدبکژرالمعتسم هدیربغو ی ۱

 ( ری )یدک هدنحرش "بیناوتعكن هعد ار بعطق (لک )یدک هدنشلا تم كن هثلاخ

 یدنخ لاکر در دصم ( ندب دنخ یدک هدنربخ | تس كت هعسان هعطع ولد نوعا

 رکدنادنخ لکدشابرکد بل« تسارتنب رشوندیدنخ هج نیا ()

 * نارا رر اناناس هعطق نا ٭ %۵

 كن هما هعطةو د سنا (ناناش) یدک هدشناونع كن هلا هعطق( هءطق نیا )
 "هعطت و د نوجا (رم)تاودالاف قسساک نم عع (زا) یدک هدنلوا تد

 هکنوح ردنعجكراب هنسانعمراتسود (نا را )یدک هدنرم رخ اتن ك هعسات |

 را تسود هعطفود(ینعم لصاح) رد هنسانعمرصانو عمو هنسانعم تولا 1

 بسنانو#ا
 ہہ

 , ٭نادنخ عل وکر راازوک نانو #

 یک ملا که دنس اب تس كن هرشاع RR FETE (ناوخ)

 لق رط هر اعتسا یخ د مهر دلع اف مس ماند نظقل ند دنخ ن کا 1 (نادنخ)

 یکن ادنخ یورونادنخ لر ولوا متاو تفص هراس ض عد

 × نام یدازا دهء لعو ندسسو #

 لاکهتسا عد لقا هدنس رغ ردر دصم هل كن هدودع دحوم ءا (تدنسو)
 ور رو نوا باب ناجدرارک (تس)یدنخ

 یقاشمودهع یعع هل: وکس كن هسک ءابو یت كن همسر اف ء اب (نام)تسراک
 حدقلوس هنام هلا همسر ءاهه.نزخآرولک هد هنسانعم تا قلتموان رقایدمه ۱

 رولکهدنعد اس تد كن هعطخ یخ ایل او د اواو ولد

i 
 ند ج نک هد دنع ار تس كن هعطت ین شل قرق کف كن هسراف ےج (ناج) |

 E ناف 0 ظفاح هحاوخرد- اعا م داندشنطقا

 هنساتعم بارش هلا ی دمه ٭ تفر مد RE * یزور

 8 هد هنسانعم صاح سلګو 1



۳ 

 ۱ ی pT TRE نکلردیا

 * نددفوکش و

 نالوا نحرو هفوکش هل اینوکس لا افو یرامت تكفاکو كن هست نش (نتفکش)
 ۱ هاش لکوح امت اندر وز دره

 هلم هلوورعم و او (ندنف وکش) وارازات مرک دش هد رکن ازو » واراکز ا تفکش

 ۷ مد ندج ندم اجندسارخر دقه اص ب

 e ندر اج ) هنسانعمقعلاصرد ردصم هلل رمسک كهم ءاخ (ندمارح)

 نم ادووورسوح (تع)یدز نیدلا فرش كاذک (ندمجح) هلثم صف كن هبسراف

 اش ن مسار مع توبه دی شکرسر مرشزا نمد نم دین
 * ندىلاەدقاو ا نوو شذ قمازوا كم و *

 ندىلابز (تد) ورسخر صان هاشر دردص» لک كن. دودم ءدحومءاب (ندملاب)

 اه دنامارداز اورس لکی ارنارلد ناد

 '# لبلبولا قرارت شرشر ھار * /
 یاو (تس) یاالفث حس اموعهمغن یهع هراصف لی دودمو اوو كلوب (او)

 بصا دمه * حارات هدرک ارن اقساع بک ۾ حاردزاوآولش |

 )و تدبقم یی انااا جن سان نت رز ةراسو هتماتعم هو

 یزوقط نو اول دْلس ی دمه لباب یعع (رازه) روا تک هد هن.انعم یطوطو

 یار تم كن هعد ار «یطقول د بوخ ین (شوخ )یدک هدنمبار وا ام

 لمعتسم هدهنالث هنسلا (لبلب) افت [قساک همغن عج (اون)یدک هدنحرش |
 یدک هدنرخا تس كن هعطق یغزکسزودواولد

 ندد ارس ردکش | همغن لع را شوق ند ارس

 ۱ E ءایزیرلععف كندو دم ءارو كنس (ندنارس)
 ارس هللا هک ءا هنعضوم هدحوم ءان راشا صصخت هنسانعم كقوا
 ERE .(تس) رعاش هبات یعت یاطف ۱

 نرود ص ۱

 ردرسقت * سلوصنوما كاوک ی کل کم دلوا دنا غانو #

 ندب دنخر ملک نوح هدرهرب مدش نشلکس رد #

 مد)

 اساسا



۰ 

N 

7 

 هسته merema سو

 قارواامازغروکن کرغابنداوه هکر دهرطف لوش هلک كن همسرافیاز ( لار |

r10 

 (نیرف) سااش رازه یی رزرو ٭ تنسحارازهیهد سرت (تس) یزوس

 (تس) راطع میس یدنلقربس فن ےل دسح یومش هدیکرتردسراف هلن دم ك هزمه

 یا نی رفآ هد و ارک اخ نام اود شع ناج هکن ا ٭ ار لا نی رف اناج نیرفآ
 هنسانعم دهرا رد دکر ت فصو

 ٭ ندیدنس ر دک کب هنس بکنم هلن یک

 سماخ ف یبساک رداوعفم مسا ندنظفل ندب زکه لدمض كن هسراف فک (هدب زک)

 | رد ردصم هل کف كن هہسراف ءا (ندیدنسن) یلوالاهمطقلا

 » مهر دک« د قلنغزو لاک شع ایج اق ندشکو د # ۱

 رکسعتء زهو قجاف ندکنح نا مالو تف زه دو دم سر اف فاک ( لاک )

 دوب شخبتیزنزرک ۱« تسین شھاک ر کد وخ مدع خکر شب (تم)یرفت سمت
 ندملوضت ی داوا تشک تآولهرابهدودش ± لاک تع زع

 حورج قاطمر داوعفم مساندنلنفل ندو هلم كله چم نش (هدوضت)

 | یرفتسمث یدلیارمسفتودول هرار هب اقثرط موج مه یروعشنکل هنسانعم
 (ندملوصت)هدوعتروخوهامیور شانس هنسل ٹادحاندرک شدنک (تس)

 ناغ ص ندر م ی دمو افا تآ نعد بسا مس ین هل ہمت كن هچم نیش

 ندبلوض (ت) یمظنرممرواکهد منیسانعم ی-ادص یک یلقص راس وق نعد

 ٭ مشو هل ازرار د هرطق هرطق هغاب هسشو د هح #

 لصاحندرا هنسیلرنآبولوا لصاحنداوه یدو رول روکه دنرزواراضاو
 | + داوا تسد ضف رک ارا (تس) یرفن سمٹ رونلوا مهفندشو ےک زلوا
 ( نش )رواک هد هنسانعمواط عبد ارکتیخدمه * هلاژدوشرهکنوحاوهرد

 هدیروعش كنهرف )رب دلطی.د ید هدب رءهکهحروک ذم هبا هدحومءابنوکس
 یدش اقرفو دردسسا كن هح نشود هلا هصک نشر دعا كن هح اتالم هلاژ

 هکمر دنا مهف ان وش شف دفد ارتنالوارهاظندنمظن قوس لر رخ مان هک ام اف

 | یناب هح یسسکر یانعماریزیدلآ ندعس طفل قرفو مو> نه یر وعش |
 دز اج مدت یہ لا فاضمهدبراف یدیا بشع هلتفاضا یلصار دکود |
 |اضتقا نو یسسکرتیانعم من هکر ولو | نکم باوحهرزوا هحووش هدنروصو |

4 
 و ۹ 0



۱ 
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 هرر رار د ندروآ مشار ةر ندش مه ارفو ندمآ م ما رف الثمرولوا دسف» یسانعم

 ناد: > ماشرادشم هارف (ت)ییلاههس رام لس را ع>هریرد قاوا عج

 لصارد ردصم کفر اف(ندىخرف) هاموره+هدیددش هرخ نازک * هابم

 قق تو ناسلت هدسن رع رد شفخم هل دف ذج نیس ند سنظل ن دمخ رفا انا مس :

 ی (تس)یناعل او رواک هدهنسانعم مان وا قعب صقر یخ دم سه هنساتدعم

 هدنخر فو قوشز ایاسفک رغاس» هد لانو یشعزا برط۰نهدرد

 * نوسکی دون کشعاتسدراررولوان 24

 رد ثم عراضم(دو) یدک ه دنر شاع تس كن هعطق غ زکسز واو اول د تگ

 دمو ار یو تری کدر اہ تی مع ییسفنم مک

 ی دم ھر و لک دنرشاع تس كن هعطق یخ ہلا قرق ےکتنردهاتعم و یک د ناسکد

 نوسکب طفل ( هسعطق) یرفن یونس انها ظا او

 زیهزرتک هک و فلاح ۾ نو امزا تمجدیاس هک ات هرامسه *ناسکیدوبات هوس

 نوسکینمزاب دانو درب تس دهن « تست واو

 ٭ ندد ید ل مروکر وک هدد ند نشر دخمشبا ۳

aEعاسسایعع هان مسک كن هدو دم نونو یرمسکو یتق لات  

 هکنوحراو قرف هللا مشح نکل یکم شح هنسانعمزوک (هدید) یک ندیونش

 دوخالضاس طقف هدید کام اتر دتر ابع تد نع ابقو ضا وهام ع وج مدح

 رعاشراردنعلا ناتا هد رع مقح مد هدمسرافاک کردیم تهاس

 ندو * روحٌةرطنوجنافربنعاوه_ رور هدیدداوسنویمه یش (ت»)
 عع یا هس اعنوهدهاشم یعع لواروک ید ه انعم ی وا هدد هعغشر

 (ندند) نابهددد لع ییعج ثلا رر ووا هرزوا تسرد دوخ ان همش اید

1 
7 

وعج بولو ا لاحدآ هاو ردا دمو لاعفا رضب هبا یهویراسع# |
 عامجا

 او یر رها کتنرولکهدنسو دنس دودشلا لع فالق مرد رد ەم

 دیدیات تکی (تس) ناسلسهاوخ یدک هدنرشا تس د ان هعطق یفکی

 ندیدار ةد دكر نیز ا اون ةن دد

 ٭هدنل لع انس رو ان شاناشرون د #

 شاباش هکلپ رد هانعم و یخ د شانداشر دک د نب رفا کن ہک لک (شااش)
 ولوا مد وات یسسکرت یانعمهسرب دقت یر دفق ندنا هلیفذح كل اد

 مکحر درضاح ها ندنلنذلندشادنک افنآ (شاب) رورسم عع (داش) کاو

ES 



 سد

 رار د ص قن هدم رعرد ردصم هدام دعادک هلهدفک (ندک (

 ١ تسا هتفرکن دک هان اکرم یدوزفارم رب هنکم وش سف: سوفا( تم )ناعم اوبا

 (تس) یروهطظ هنسانعم ناصما رولوا ید مزال نکل كادک (ندنهاک )

 شوخ دوسوکب نشت تواخز « شن وخدوزاوح تيژدهاکش
 * ند ك ی وهف م كنا سیال یدارا قعفص

 ۱ هبا هع ء ابو یف كن ہدودم محو نوڪ لی وو یم كفاك (شیاصک )

 هبر دصم هوم نیش روسکم لام س رنا یرضاحصا روک ذم ندصک

 واکه دنا کو دنا ضک ذوذش 1 عیادت کند لاو زدم ا دلنقاا

 یکی مس وکر کا ٭ نکی رع اغاز روزا ان عن

 مزالمه هن سا نعم قمر دغصو قمم هد و نکل » ماره درد نارازهد مزا |
 رواکه انعم ی وا ندضک هکنوح ردروک دنن یسانعم الا هدننمردیدعتممهو

 داق اولاغدا یعع ثلا دوشنولوخد نع ینا هذاعتساو اصلا یتعع لوا 1

 # ناطاغر دن الراوب ندنکفا یداوا ققارب# ۱

 هدس رعرار د ین دندنکف ردردصم هن انعم ققارب هلک كن هزمه ( ندنکف )

 MSE (ناطلغ) هم  رانعمفدقو طاقسا 0

 یلوعفم مس ا مکترارد حر دم هد رع رد هشمتّفص دوخابلعاف مسا

 ر وا یدک هدنسداستد كن هعطق یغزو وا
 ارنایتیدرادنمکنادىمار (ت) نالس هج اوخرار دهب وار دماصوسخو

 ندع رصزادمآ ناطاغو ه هکر دیرده کا

 | ۰ * ند.فا یک كلنآ نداتفا گشود مهروس د#*

 هت اعم ع وقوي دم ه طوس هدس رعردردصم همت كن ەزەھ(ندافا)

aروک, دسند هاتفا ,  

 ٭ هدر فا هنس سکوط هدرشفارد هنیبث سافص#

 ندننذلندرمشفا هل سم كن هسته نشو یف وکس كیاذویتف كنەزم ەد ر

 ی رر داو عفم سما هل لج ھم نیس (هدرسق ) رلریدرمصعهدب ی وعف» ےما
 هضدقانار اکو رمسضا نوچ صم دبا سوار :اروررته (ت) ۱

 صحت بس

 را امو ) هلوا مجندمآ مهارف 9#

 | كناهو كنهدو دم ءارو كلی او مارف هکنوحر دنک مع ردصم(ندمآم هارف) |
 وجه حس یورو رسوم 1

¢ 3S 



rari 

 ىنا اوبا هلا ۱۳۹ راوله :سانعمو هو ناسنر دظفل ند شو مارف یردصم |

 نس>ز ی "ومارفارت ابوخ هحرک # نکم مشومارف لدزاامش تب وکزا فد( تب )
 “لص ءان دان کن وح هنسانعم كانارک ذر دیک حر دص م (ندرکداب )تسا ءوبش

 تب تن هعطق دبیر کی وپ كن ۱ (ندرک) ر ذی هلا لادو یتف له دود |

 ۷ ند اسر هر دش ر ار واسد ی داوا هي ده # یدک هدننسا
 ؟یق م دہ اسوک کا (ت) )کررءاش هفکل ار هبدهلا یعع ( واتسد)
 ر دسکرت فصو هدنلصا م هزبحات رواتسد د دن ات قاما

 ب هعادق ی دگر رود لاتسد هکنوح هنسانعم هنسننالس وط دلا

 رد ظل دسر یز لر دیدعتمردص(ندیناسر) ردففع

 * دو شع از لوا ین درولز ادو نم مه دوش

 هک وح ر دہظفل ندش نالک هدسن ا عارصم یردصم ردعراضم(دوش)

 دوش هبا لادویراعف لواووك هم نش هرزوا ساسقفالخ یالقتسم

 ةکرلاتاودالا فیس اک ر داخ تادا نکل كاذک دوشم رواکءدنوشو
 4 وح روک هدنعدار تد لث هعطق یا یللا یردصهردضنمعراضم(دوم)
 کودناارولک دو هل بعقف ؛لواوو یبض كنهدحوم ءاذو دل ا لع ینالمقّتسم

 نکس دی تقردر ر مظان ةط.سلا تاودالا ف قىسا ر دهمفات هحوّف منو

 یاجاص یییدنانرو اص ی داوا یس ۳ با دشدمآو دشابو دوشمو دو (تن)

 ٭ ندشاهدفج اص یخ در دق لو اند شان ند # نڪ

 هدس رع هنسانعم لوا ردرد هم لڪ كل ادویمن لب هم نیش (ندش)

 ندو خدمه هتساتعم یدلوا : حلوا راربددش یندشالثمرار د تروربص

 یخدهدنونیک اھ ذهن رغ ت انە کارو رخ دهان .حواهقش

 مدش (ت) یق كام هاشعم یک اوبهنسانعمیدنک كج٥ هک نارددشقدش

 یقجناص لا هبسراف ءان )ن. .شاب)یک فولو تنونىکو ترورصهدسرب ٤

 لابقا هنامشآز وسیع شم م(تس) یابرافر هل در دصم هنسانه- یقعاطو

 دررادن شان هسا نارخازا هدروا

 ۳ ردکع اكلك هدکع د ندمهاکی کن دک»

IA: 

 العان ادوخ برما ندنظنل نت وآ نک هد هعطق یتقرق یوآ یدک هدنعیار

یر ڪڪ لکو للبن اس »مديد مهد لد نک هک عاس
 توی" ۾ م دش خ اد هک 

 | ددردصم هن دانعم قمروطو قا وا هلا ه رععان(ندشان) ولو الئ از ثلا قلوا



 ۱ اب مک كن هدو دم ء اه ویرامش كنهدودم ةقوفءانو كنس (ندنهوتس) |

 رادلد مدو هک هبالس (تس) یناواخ ےکحرلرد ىلع هدس رع ہک ی علل اب 1
 رولکیندهب انعم جوا هقشن ندنو تفر دنر اکو مدرک ن اغقرا دص ٭ تفرب من ۱

 هر د هتف یدل اداراکرت هدر رع هدر 8

 ردردصم مسا لقال اهب ردصم هم نسر و سکھ لبقام a رنآ كنس ەغص ما

 × رمکتسدوهدنشخم دنوا دخ (تس) یدعس خش هنسانعم كاي درذع عبرا ذتعا

 هل نو کس كن افو نتف كن هزم» سوسفا هکنوحرددکس هردصم (تدرکسوسفا )

 هد هنس اعم فمحو ترسو عیردو ر دیا ملکت هدنربح تلاحر ڪم هکرد هلک رب

 (تس)یناعلاو با یدک هدننما تس كن هعطق ی دب ی رکبو د نت ا (ندرک )دواک
 يتفكنو (نیرفن) درک س وسفا مدرب هدید هکره ٭ ناص ینوخ هر درکه خآ |

 ۱ دنا نرفآ ان لص مذو نعط عع هبا نونو یرسک هدو دم ءارو فو کس كن افو

 یدلوایرغ بوالوا فذح یرلفل نوعا فف

 Ê * ندىصرع هدانعملوا مهر دةلراط ندهوتسٍب =

 ار هدهنساتعمللد ا نا درک ر سوز اع ی دیه کنن دو بضع یعع ردرالص

 أ هوتسرتآ شااکنحدناع ٭ هژرح هری حز ادر بد درڪڪوح (ت») ییطاداتسا

 (ت)رعاساضیاردردصم سا دو بضع نعپ هلت كن هېګم نع (ندعمرع) ۱ ۱ و ۰ ۰.۰ ۰ ۰ 9 ۳ ۱

 ۱ تسلهاح لع ی ندیمرغ هک # تساهاعزا مارآو ین ات

 ۱ »ندسواباعیداوآ یعلقطلا هبال قلت # ۱
 رد ردصممسا هلا همر ءایهو یرلع ك هدد وم ءایو لكنهدو دم مال (هبال)

 هقیطا و عا یعع ثا اند زان صالخا عع یناثریغر اهظا یعع لوا
 ر رخ مظان هج ر دقت و لو ایانعمر دروک دم هبال عج ردردصم(ندسولباح)

 ٭ ندیزوب یسک ك نا مد شزو هک اردعرونرد#
 ندنظهل ندزو هل مس کح كن هک یازویمق كنه دو دم همس راق *ان(شزول)

 نکلرولک هدهنسانعمرذ عءقلطیدم هد ریذب شزو شعاظخو م رک

 مههافردلک د فاشمهغلو ار دصم مساهدهسلوا هنسانعمر ذعقلطم نکل یدروس ۱ ۱

 رد رد صم مساهد سکا زس هت ءان ید هبا همت ءار هدنرخآ (شومارف) | 1 :

 "حرصت موحر م یروعش و دز دوا هبردصمرولوا ر ندهلکر هوح نشهدانعم و

 هردقک | یعب ندرکدابقعن وا یومارف#
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 ۱ رولو ار دسعراضم (دول)یدس# هدنراناوذع هن ااو یلو !هعطق یلثم (نون فرز )
 یدک« دنا ون هعطق یفثرف(ماهعطق نیا )رواک دنرشاع تب كن هعطقوب وید
 نواویدتلک |(ندیمسوف) یدک ود بدنا هدنلو | ن كنهعطق یز کس (ناباش
 مهیطقوندنو فرح (یسعم لصاس) یدک دلا تس ۰ : كن هعطد نش

 رولوا بسنا هغلک |

 * ندندنفار دکبش اكلنمد ےک لک |یدنفا#

 (ت) یمظنرممندرک تموصخ عع ردردصم هلمصف كب هرم (ندیدنفا)
 یطظفل یدشنفا دفا ناحراو | لدقمرعد ۽ د در ڪڪ, ن مارد و عت شتسدن

 هقشط اف یدنفا هکالاویدروتک «رزوا یب رط باطخ نوح ا تفاطلهدم اتموب

 هنسانهراکتم دخو یاوطو یش اوح بحاصو مام اودسمءكلامرد کت

 ردقوب یلخ دمهدربتفت

 *ندرهدکمته اورازا شعاروحو افح #

 ند نظفلندیرازآ هلا ارویراعف لی هدو دم ۀېچم یازوكنهدو دم هز مه (را زا)
 (تس) ظفاح هج اوځافح وروح یععر دی دعتمر دصم مسا هرزوا یس هغبص صا

 # تسل یشاک نی ژارمغام تعب رشرد هک» نک یهاوخ هحرهرازآ ی برد شام

 ۱ هل صق كنار (ندنسختر)یکرازالدرولوا + هدسنکز فصوورضاح های دمخ

 )2( یضاس تشد لور دمز الردصم هننساتعم لس مکح تحزو مشی ا

  رکدندصر ثعابهاکدره یو رویان زا قف رظرمع یوسیا

 ردکش او شذزرس اکو ماتش د ی د#

 | راد ف دقو سو عش هد رع هک ك انی رنو لکو سلمت كلاد (مانشد)
 شنزرس) اش | تساعدموکمانشد»« مانشدرازه تمهد یتفک[تح)یدن# خ لاک

 هدعب ولو مول یکی کرتی قاف هشابو قمرو  هشاب یستنکر یانعم هلن وکسكت ار

 هد نل وا تد كن هعطق ین د یر کر ول د شادرس هکنوح ردشلوا ه فر یه

بالاچ نوش بت ن رخ آرضاح ها ندنظفل ن دز شنز یدک
 ۱ تا 

 ۱ دنادنار کناره روک نادانتبحص سعر (تس) ناعم اونا

 ینادابز نابانادردق

 « ندىهو کت یداو الب وسد تان تمالم#
 ! دیزل او اندرگی وگو ن درم ول مع ردر دصم اب رسک ك نول نرو

 سرخآ شوخ بو ناز دص × در ادناسکن ددهوکنرد (ت»)

 مست



 ییعع هلا نونو تف لو اوو یرسک كن هدودع چد نیش (نوسش) یدکهدنعباس ۱ ۳

Tog 

 le × مار یداوا عمطم نعد شما مارا شناکد#

 مسا هرزوا یس هغ ص ما ندنظفلندمارآ لف كله دود هرمه (مارآ) ۱

 هنانعم کی ارولوا ید رتضاحمها هننسانعمنوکسور ارقهدس رعزدر دص م

 (مار)مارآورارقس نمدزن» مارآورارق نمزهدربیا (تس)ی رز نف فا فنتس

 یک, كن هسرافرو ید هرن امرفو د اقنمو عسطم نعم هلق كن هدو دم ءار :

 تو تسزور مار ( تد )ناما س دعس دو عسم هبا نعم ین اوبر دما ین وک یک |
 ید هرانعم شد هق شب ندانعم یکی اول ٭ ماج هدردوزبخ مارالد یا » مارتلودو ۱

 ردسعما ل نقشاع كن هب وب مان هس و ین تفو شو خو شاسع عع لزتارواک |
 رعاشرارید خد ماربودب ا فف یدیانماریعس الرو نه شاع هکسنوحو |

 ٹلا * تشک سرو هکلزام مارآ لد ٭ تشک قاب دص مج غ مم رکا (تب) ۱

 عارتخا یکنح کر دما لصخش رب سماخ ناور عع ,عیاردنس تک هاشدابمان ۱

 × رون دنوم شەم هک | ناغفؤەا# دشت :

 لاتمو لواعمو ضم ردا دعا ہا اه را هظاویتف كنهدودةزمسه (هآ )|
 (ناغف) ردت ماودردلها لصاحر دتوض ندا ح ورځ ندنرلتورد لرل هنسک

 تس كن هسعطق ینا نوا هد لاح ید داوارمسفم نکحار درب سفت ه دما قم وډ هحرک ۱

 هدبسشرافر دس رع (عتام) رواکهد هنسانع«ناغفاو هح ون خدمه سابو متام

 ك وکی شاد ہدہسراف مام ین دمھ ید ناقرسفت هل دسح یو ہ شہ دکر تو

 هدناکر کد نوع (تس)یمظنربم سرت هجو رب هبا نعم کیا ر نده سا ۱

 ۱ _ ماج دنامرکا دیا ین × متاموج |
 ۱ + ماکد راربد هب هسهک نر اهدا مهاد

 افت ادام ماکردسکی ساب روک ذم ماپ یسان رد هل کف كند ج وم ءا (ماکی)
 لد ك سراب د هنر عو ع یهاوص هح ره # | یدک

 ا ريخ ا تس كن هعطق یت در د ی رب هل تنمع بکر رول( وعیهاوشهحره)

 E .. ردشلوامماوءاوضهدنا نکلیدک |

 ردس رعهنسانعم قت التان نه( ما ال ابر ) ردرافورعم (ناسحاو فا )

 ۱ × ندمهف ناناشما هعطت نیادوب نر فرح * ا
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 م ماب رار د هب هسک نالو | یلاسو ترهش#

 (ت) يدسا رومثمو فورعم رادمان عج لنص كنه دج وم ءاب (ماس)

 تعمهدصوم هان ید مد » ماسناواهپ هدماد ؛ 4 ماء نارا هاش درب ارمس

 رولوا كم د لړم كن الف هش دنالف ماب بولو انوا

 ٭ حالطص ا كم د هتخگان ه صع زس هس رت #

 شمش هتخگتاودالاق قس اک رد فن تادا هکنوحزس هس رت نع( هتخان)

 ۱ تب ی e غ ید مار
 هستم نیم دم هه نی اوسر ی لب لا یناوسر مط ٭ لنه رصع یر) هان
 لوایانعهردوب هد سم کرت یانعم هک اب رواکهد هنسا نغم كح نسعد ماح

 یدروی ربعتویدحالطما هل فلو ا لوقنم ندنو
 ٭ ماح یساسنعم هع د ىح هشعپ روس د هنش#

 ناهحیخدمهر دنا نت هلمعف كن هسراف* یر دصمر دا وعفم مسا (هتخگ)

 یعم (تس) ىفاعملا وا از دیلیطنعم ورا غتسم هنسا_نعم هد تک رسو مرکو هدد

 رد هتخپ دض (مان) هتخدوش ماخاتدب دیابقنرامس د # هتفسدنکنر دات هتفکناوَم 3

 هب رک ید هنهاسنف رش ازاد نهدر ردلمعتسم هدهوضو هدنانو هدماعط

 رفبراس * یا دشکنردات یفاصدودن قوص (تس) رعاسرزدروطسمول د

 قشعرد ۷ مسوروح اب هب رحم ایه دنحات (تس )ناعم اوبا ٭ یاح دوش همخ ات دیاب

 كد ارش لو اروا کح یخ د هبانعم یل ا ماخ ه قش ندنو # من ماخ م دش هتخ ارت
 یراکدتا یلقزاس ارد نکی عج ثلا وب دمرسغ دلج عج ینا ما هدم ارب

 | سداس هنسانعم ناغ م ماد یراکد ت اند ربا سماح هنسانعم مش ربا

 3 ۱ ۱ هنسانعم إلق فف ند هما

 یدهدرکمز هشکرو | همر یاد یروس مر # 1

 هسرولوا یسروس هنر ه ندناناوح هک هنسانعم یروس هلا ےمو یت كنار (مر)
 حر و كنرووهآ مروسرهز (تن) رعاشرار دهد هنتعاج نانا تح نوسلوا

 لذه ا همسر ءاه(همر) ارد هقن اطو هلت هدس ا رع٭ مرک دن دز لک مداهلدز

 هدرکمر) همرءاش هداز اراه درک نمر چ همه مر روز هتساوش نیارک (تع)یسودرف

 نالوا اج ر زا یکی ی داوا هنسانعم یزو مز نو هنا نعم ش هکروا
 نک هدننمات تد كب هما طق هعطق هدرک رد ردصم مساند نظفا ندسر

 ردسک ی سهدرکنهدرکیوخ

۳۳ 

 سد



۳0 

 ۱ یراق درو ندنرزواربا هبا نونویراعف كن هدو دغ و اوو كن هقوفءانو ینو کس 3

 ن اه تفاصالخ مخ او انور ھم غستزا (تد)لیغامسا لاکهنسا نعم هسک

 قربناوتسکر ز هنامز قلبا

 * ماکلرارردهننک ردهکردرتا ¿ن نز»

 TE ء رکر اهل | نوو یر کک کت هدودم چه ی از( نز)

 ا و یا را مر ترک نزارشحراتدومر هب( )یوو

 ۲ كن هثلات ٌهعطقود ول نيا قس اک نم د یععر رکن اوج رد هنسانعمن اول نی زد مش

 I اه رها سکه مال( ماكل )یدک هد رتس

 ۱ هحرک ار عبط (تی)رعاشردماش یرعملرردهنعرج ق لشاب نکرد

 ماکل ی بس اومه دشاس نکا ی وش تار ها پرخ ۱

 ۱ ۱ +٭ ما صودا ص یا درو دهام د ماک *

 ۱ لواردروکحدم یسانعم یک اوردس رب ء قاکه دعا رص مو لطف ماک ( ماک ) ۰

 ۱ رد کف لا د عامدهحرد ةت و رار د كيدا هد رعرولوا هد نعال زغا نت

 ۱ هک سک(تی)یاجهیانعم یکی اود مامو دارم عع یا لفغت الور داکد هل رمیب

 ق تردهدشو ٭ كنم ماکب یلورخآ رس ما « ی
 ]| حاد ما رهود ره جا لذک یا دا قسم وطخ عع لتاردراو ماک
 لوارولکي دما نعم وا ماک ها برع فاکه قشر ندر ورد هښسانعم غامد

 قیعم هد هس ضعب هسرولوا هنرهنر دا مضه ی اعط عب هدنراوک ی

 ررروا رعصونو وق هنحا هک لمغاثلات هنبسابنعم دہلک ج اعا ینا هدر اح هم

 | هدع دعارصم و یکتردءوطخ ینعع لوارد هب نهج و ماک را فاک هک ما ۱

 ۱ » ماکیداوادآلفاک ی سرافرههعداه ۰ ردروک دم

 یعع ا # دو ماکخ ارفنادرکهحوک » دو مانهدوتسناربکه شوک (ت )رعاش

 هدانعمو کدو ات آ همه قامط ثااتردفو د مال افغ یعب ماكل ۱

 طرح ۳ زدس .رعمهو یراق م هفاک

 1 ۴ راددانناشح یدآس ی ادا كيد ماند ۳
 مان (تس)یدعس سرا دنآ هدلاتفحو مسا هدر رع که اشا (مان)

 رد دکر فصو ۳ )نی رف آنانزرد نم ع ا ٭ نی رف ا ناحدنوا دخ

 ۴ یدک دن 1 ای تا ب كل هعط یخ د. نوا هدلاح تد داوا ی کر فصوراد د کنوج |

9 
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ror 

 ناو ط نجه دز هب اس هب کد وکر وت د هباس # اهنا قیسسدق

 و در وېش هرې ن دنراوډ د نار دنزام یخ دم هرار د لطهدس رع هک هکلوک (هباس)
 هغو ط نح ندسلح اونامه امو ع هن ساهم ود د قلطمواصوصخ هنسانعم

 »راد هباس لعب دشنمز هک( تم ) ور سخر مازار دین دراد هب اسورار د هدز هباس

 ردساکدهرو نم یانعمرادمماسنالواهدنو نکل # را رفس ناک دز هبا بوج دنام

 ۱ ما ید دید هماط یدهباسمههن وشکوق# عمشاقاذک

 ۱ هراس راوی». اعم تنراشمو تمعم هدنظفل مسه هکنوح راح یعع احر

 یاش جش یدکافنآ | یل صفت یاب ماط نعپ طس عع (مان)افنقمسدق
 نانابزورزا شهکر درب كاف « نارا دسابزاوا مار لحز (ت)

 شکادنکوس هدیدا ن یمنان ارواب *

 | هدزوا یسهغبص ما ندنلتف] ندیرواننک هدننمان تس کیلو ا هعطق ( رواب)
 لفع « ناوخر یلاخ هناشو هنسرک دلم ( تب )یدعس شر در دصم مم 7

 لو او یرلعف كن همسر اف فاکو لس( دنکوس)دشیدن | ناضهرزکد نکنرواب

 (تب) یمطریمرار د مسقو فلحو هد رع کنن ها لادو یرانوکس و
 لا شر ش هش هتشکر خ شد ون × لانا دز دنکو سدرکىمه

 ماوهحروورهنهرءا و کرار دهدهاش 9

 ده اش یعع هل اایهراهظ او یت كن هدو دعو او و یمض كن هسراف فاک ( ۱ وک )

۱ 

 او کحنوخر ةدیدو درز یورو انودمدقدش و شع مغزا (تح) یمطنرمم

 ندتهح یا نهر عع ها اواوو یتف كن ارو یرسک كن هسراف فاک (وک)

 نالوا هدنسهلبا قم مسمو راق دوخ ا هوا هدنس هلاقمندابروتلوا قال طا

 ناجدقنرغ » تفکر ادا هدیزالدبار شقشعدرن(تس)یف یناعلاونا لوا طرش

 یعد نيد نچ ہلا ےمویتف کلہ دود واو (م او) ورکد شانی هکم ها وخ ین

 ا در فا مو دنهدب رسد ترک |یهاوظنز(تب)رعاشجرو

ERNE۱ ۱ و  

 19 × ناوتسکرب هر هجسل ید ارتف هب کر

 کرت با فاکو یت كه دود م ءارو یوکس كر همقوف ءانویرمسک كل اف لارتخ)

 تعوآلارتفمخزا اردسص(ت) یایرلر د فدرولفکه دس رع رکهتساتعم

 ردیوموب روا هدهنسأاسعم یناکرتو + نحکنا تسنح رب باج

 ۱ نوک یت اروا ارعا کر)

 نړڪڪم



too 

 روهشم هبا نونو یتف كن ه ق وف ءاتو یم كن هم ءاخ (نتخ)رواکهدنحرش
 ات یوهآو رولواراب وب ك زانو راشاقربد یهدنادکردتکلعرب فورعمو ۱

 تنمادرطع هم هاب (تس) طظفاح هج اوخ رار د نټخ كشءیتحرولوا قوح هدنا

 یا یکی ودوقق (یو )دنک نتخ كشمارک ان ورذکرکب بعاصزا مدنآ ۱

 رروردعراضم لعفندنظفل ندهد( دهد)یدک هدنسنات تسكن هع |

 مشم هلبصق كمم (ماشم) هکر لا تاو دالا ف ىبساک ىف ینعع(رد)هنساشعم

 یک نتسخ شم( یعم لصاح) ر دلمعتس مه د اشار دہ رع یلص ار دنعج نظل

 ررووةق هماشم هعطدرت"

 ٭ ماش ماش ایدتشاح هغلش وقر ڪس مای

 (تد )ید خش حام تووورص- عع صف ان هحوتفمدحومءان (م)

 هر انعم جوا هقشد ندنو مانو ازو ماش یو س نیا هدیدرپ ماش ن ذم دید بثمن

 ولا دصا بق یراکدید م هدروبط فنار واک اس رق ہد هعطق وبول د ماط لو ارو اک ید

 نشو یت كن ەد ودع ةسراف ےج (تشاج) حر ود یتعب ماو ییعج ثلا هتسانعملىق

 هدنقولوا ین دمهراربد ییض هدس رع رکی قو قاشوق لا هقوفءان و ینوکس لهم

 یعع (ماس) رار دادغ هماعط لوا هد رع ساس مافط نالو الوات

 هدس رع میکسر رید ماشهد هنماعط ماشخ ایت دمهرار د برغم هدد رع هک م اشخا
 نانح» تشاحاه مزوررکسحنوخدوش (تس) ینا عم اونا یک یریکدیداشع

 هک ى لاتىن لرد هام ىيا ماشەدس ر ءو ي ماش مالاو مغ دشا

 کرد الو ترامعندرهشهصنرب هدناتس رعیناتر دکر شم هدانعمو هلسراف

 ندلح مات شرع یونح بناح هدند نعرا ضمب یلاباو بلو ی ابا قشمد
 رونلوا رابتعا ماش هل هناك راکی وصناصج هدب رغولامش بناجات
 یسهصقناتسل نالوا ازسآر طة م هحرب دقت و (هدن اف) ردندهسدقمیضارا

 هد زقو یسرقم هک امافردهدنطسوناصح هک وح رولو اند هس دةم یضارا

 هربشهو هرو نم هلحا ریز ردق وب هابتشا هدنسلو اند هس دق ئارا یس لڅ مانأبو |

 ندناتسلا هبسصق یعبنم هک هصدصهر ن ناصج هکنوحردهدروب نیر بو ىج
 کد نقرم وارا خوب رغنوهحردهندا ار ناهصسردهدورفو تعاس فمن

hE.یر روت رر هددنهنوهسردوب هبعس  

 ب ماعطهداضتقو عا كمت هتشاج

ET 3تشاحرو مه ماعط یعع هلا هر ء اه نوعا تسنو صاصتخا  



rot 

 | (تس) رعاشەنسانعمقوراچ هلا نیند (ممش) راد لوو هدیاتغجو قوم رج

 رد_کر ت طناقوراج ٭ مش شی اییواصء دان کب » مرکشعبطب دون کس کناره

 ( هعطق) قوراچ یامعمردیدزب نی دا فرشر دلم عتس م هدس رع کلب هدیسراف
 م ام نماد مرروذ جز اب قطه دو شرک |ناج ل درب ٭ نم “هنس دو د ف .مصت شق
 هدسرافرد رع دود هکر د ابو امعم هج ول # قلطم دوش دسر سیاسی رک

 یس رعدا رھ یخ د ن دنا مرک لھ نعم دا مه ن د مرک ساس اعم مرک هار مسک
 یلقرد->وردا ره ندناج یداواراج لدتا فرصعا ہللا هطقن ید یتآ راح

 هدیاس> یکیردظفل یکدارهندفل اردفل ادا رهندأم نماد یدل وا وراج ردواو

 مهفایداو اقوراجر دفا فر ل زوز و یرو دع كنوا نوا یدرردقرق

 * نلع اف لمعاصم تالع اف لو ءم #

 فوذح یبرضو ضورءو فوفکءیرلوشحو برخ | یسادس اور دص هعطقوت نعت

 العاق نامعاضمنتالعاف نامعاشم عراضم لما ارز ردندعر اضمر<نالاو
 لمعاف بونلوا طاقسا نون ندنرخآو میمندنلرا نلمعافم (برخ) هکنوج نیت رھ
 یکاس ین د (فک)رونلوا هموسنو د برا کا هکاوا عضو هن ر لوعفمهدق دلا

 ل عامو تالعاف بودو د نول ندنرل شا نامعاضمو شالعاق هکراربد هطاتسا

 قبسدق (فذح) روللوا هدمت ود فوفکم هلغلوا

 « /عرولوا فر اعمو لع ناک ارپ

 راد رعتیار هکنوجر دیک رت مو هنسادنعم یه قاری (ناشکیار) |
 مسا هل قاس ا نونو فلا هن رنا رضاها ناشکر دام هتم ین ده دس راف

 یراقرف تفرع ه هللا اع یدک هد نعاس تس كن هعطق یخ رق یر د ههر دلعاف

 لوک ازم هلا نيف( ع یدک دنح رش ی ین هرکی كن هجابید
 یار دوب ین دد اره هدماقموب هلو اروپشمساسنلا نیب هک رار د لاف م اعل وش

 هنسانعمو کیا یراکدزید هن راکواو هنساقب ناتفق ثلا خاط عب لبج عج
 تمیذ سداستمالعو ناشن عج سماخ ییز نعپ یسرتیر 2و اکم دار
 هشراک كاوا کف خس عباس هنسانعمافق یراقدرو اه هشقاو باو |
 لرد هد هنکب دکو هنغب راد كغا دود تسوا نما هئس انعم لع یراکدن

 ھما تمرد دهد یوبنتخ اشم وح هعطق# <

 یبسام خر د دت تادا( وح)یدک هدا ونعیلو | هعطقین اس ( هعطق)
 یا تعال هعطةىندب یللافاس (كشم) هبکرلا تاودالاق



 و

r. 

 ہا ہد تالضا هن سا نعم سا دم هدس PTT < هدنکرت (نادنا)

 یه كفاك( فک )یدک هدننماش تد كن هعطق یخ رز ووا قر هلو ا یک فصو

 كنس (رس)هنسانعم قهثابوح واریکنادیا هلا هههم نب شو ینوکس ن انوا

۳9۳ 
 ۱ ٭ درون درک وم> یرک اردکعد بوک مخ# ۱

 ید رار دند خدمه بوک یخ د هدس رع هک بوک هلن ےمو یجض كن هه *اح(مخ)

 ا انچ (تس) ی هظن رم هل خلوا یرلد وک با " راربد هاه هر هنانحم

ARO(تس )یم ندا ابی« شون مضرغاسزادشب  

 ردسرعتو # نا دلاداینقس اواسوک ع د ٭ نان ارج نم ءا م صا تاه

 رک نزا رولکی د هبانعم چ وا رول ره مخ هقشد ندنوډردند عجن اد

 شوماخ ی عع ثلا د نکو هسدق نع ینا رار الاج هدنرزوا هود یرنک اکل سحر
 رار د ج وعمو کهه دس رع که نسانعم یرک |مدنزو مخ هلصف هک امناف تو کسو
 شدوسح تمافنوح تفاب * وا تم ح قا طز نو درک مخ (تس) یرفن سم
 ۱ ثلات اعات یعع یا فص عع لو ارولکیتد هنانعم یا هقشد ندیول # مخ

 ند ج هک م لکوبسماخدنکباتومب عج عبار ترا ورکر نا ولا قاط ینعج

 هبا همسر اف یازویتف كفاک (زک )بر هوز رکی عع سداسردذوخ أ ام ندنطفأ

 یتلخ (تە) یانسےکح 3 ید ید ےک ل ہلا ےج یکی ا مش هکهنسانعم یرک |
EEلوح ای دمهر دسار یل: اقم  هب اسم وا * و هر  

 راک هام ر وچ راز ط دام و هنسانعم

 ٭ مک مح هنسا نالوا شعالوط بولللک و #

 رد هنسانعم لسو فا هح وفم هدح وم ءانهدشاسم > کاو (معمخ)

 ردهانعم ول ځد مخ ردنا مخ

 ۱ و رون درسو فک یدو نادنابهشوناب#

3 

 هدنعنارت RET قاناردناکم

 رد.سراف ید شوا ة بکرا تاودالا ی قیساکردناکم مسا تادا ناد یدک

Aشودکت یدبا ینکر ت فصو هد شلصا یدئلقرب فت هلتسح یعومسش  

 سثرواکهد هنسانعمقراج وراربد ىد هرکس هک یمن لا دڪڪ هاب اارو یمض

 شفکح هلو هدام بآ هنو نان هن # كبخوراحر رب هدنام هب دارد ۳ ( یر

ب راحو هزوم همز مه # رس هدو
 معشر دیدآ غ

۱ 

 | هدس رع که من هلا همر ءاه و یتف كن هجم یازو یعض كه دو دم سم (هژوم)
ass ۸ن  aE aماهي یا ماوس  

 ةخزل 2 2



fof 

 ۲ اهو یک كن هت وواو ینو کعب نل و یر سک كنارو ك هببسراف ءاب (هتسر) ۱

 قدس رفلا عش یرکنا مج كله رفقا دکر لرب راوی دخ تر وعدا هنر

 راربد هل ساک اة دکر ت ی دم ر دیو م هلا هدح ومءاب

 ٭ م دخ شعارا سر یاد یاو ال وقرک اچ

 قرا هنس انعم هدنافاطم با ارویراهف تناکو تن هدو دم هسراف ےن (کاج) |

 نادناشرکاچب» میاامرف شوکپ هقلح هد ( تب )یمظنرمم نوساو ی ڈی د نؤساوا
 ق وف اتو ینو کس كنس ویرات ناار و كن همسر اف (راتسر) ےناطلس

 هدازرا تسرب (تس ): یسودرف اةلطم هنسانعم مدخلا ار ویتف كد م دو دم

 هدناصاردهتسادعم هرامبهدن وډ نکل+رانرهددددوخ شدا رکا هراکب دیا

 یردصد لص ار دردم بسا هرروا ین هختصیضام تنر هکنوحر دیکر ف صو :

 رد نطل تسر
 × یک امهنوامه یدلوا هتسولت و» كس # :

 نکاردنوعا تسننووواو هن انعم توستم هن امهر دوستم مسا (نولام)

 لرامم یسهیاسامهذکنوحر دش)وا هکر ع تاقشح د دن تاتنعم دلراسهوولتوق 1

 جش رر دزولوا هاش دانه شود یس ناس هنسابلم رش یتحردروهشمو ذ شوقر ۱

 هجری دقت وب مودعمدوش ناهجز ا یاهرکو م وناس ر زیدان سک( تع )یدعس
 اقلاعم ی راظفل نوا ههو اه تل باز ان دلج او نام هر واک مزال تکرب هنامه اک

iFرک (تن) یرغل رسم را دنا للام عت تاه رل انعد یلاعو ك غو مارخ و را.  

 (ته)نالسهح اوخ # تسنولامه تنطاسااط# ×« هاش تعاط هوکتزکو> |
 * نزا شد, دنا تر اتمه غه نوب! مهتا عهتفاباقنءز اتم تتمهیامهیا ۰

 هدلمطهت ییراتارض> نام رخآ ی لا لات هلن مه دباناعع لآ نیط السنا دنا الاح ۱

 فیصو ءلطثل نولامهیروم!نالوا قلع هزلنآنوجا زی ندسانرلاس |
 ۱ یک نونامهیارسونول اه» عبطالثدراردب ا ||

 ¥ مد هست مهرولث د هکر اد تقو *

 یه مج و یض كن هش ءاخ هتسخ کورد کل رام تقو ینعع (مد هتسخ) :

 یرصتع كرامو نوم عع هل هممهرءاهویتقف كن هقزف ءاتو ینوکستنسو ||
 هتسخان تخسوا ندرک فالخ + ناهربکتنسخانزا لدفالخ نکم (تس) |
 سەن (مد) روزا یهادس هدندطسور اک ۍ راص عون ید ینا عمر * دود :

 ۰ یدک دن سنا تس كن هعطق نزوة ط یر کی ود
 م س



ro! 
 رسم هو جی مت ی ا - 

 EE (ت» )کروهظررتسوک ی یر یش تره ہک لز وک« با فکر یو یوگا

 بابحزا حدقدرآ كنعرکا »+ بانی نور دزار دید
 سن

 ۱ مع هقل سود هج رک تاود مشد #

 یه. تاور لېه رو باچا عدو یر س هل مپ بک لم (تاودمد)

 نیس بز فکر وا ید ییدییکرت یاثعموراب دلیا راست رب د

 کدو حز 1 اضها یو هسای دریک يانعم ر دعقاووډد تدور نالوا بورق

 7 كنهدودعواوو كلادتاود ید اا تب كل "هعطدو د لو مش

 ( تب ق هظربمو دمعت نیسم یش 3 دیک فو زغم دلا هو وف تان اوگرا

 یراک دد تاود هدب ز ع #* م عسر هماننارتهنش ول قد تاو دهد و ترد زو

 محو یوکسكنارو یزرسک لب هبسراف فاک (هجر) زارد ید هر یک

 هننا همیعا ف |ذکه نسانعم هقلروک مرد درفم ها هر ءایهو يلتف لر یراق

 ۽ هوا شرو شراف هشترو هکر دو م هررد#
OEE PETالم لوا عج بولبرود ہلا ےمو تف كناهویفوک  

 (تس) یروا مکحرارد دم مەرد یور هلغلوا شرو شراف بوشترورول

 هاک ندکمتهاو هراوتسا مرنزرتناکرا تبا + تیکدرکد یا مهر دورات

 زاریديد دش مهر د بودنا

 * مم روس د هن القا شک هدر

 هح رغم دحوم اب عم یم مد کو حرر د هر نالوا لصتم هنر( مج)
 ,همدقملافقبساکردتادا

 # ید شک ارالات هدیدآ هناخناوب د »

 هداز دوخاب ترد هک هاخنا و د هلا ارو یراصتق نن دود مالو هبقوف+ت (رالات)

 هدش + اراز ا رر سزا هش (تب) يماهنرمم لوا شیلوا عضو هرزوا دوع

 ٩ نلسو کم ول هفصترد هدیرکناهج ندهرف» یو ام هاحوزعرالات

 ٭ خرج که دس ارمسهاشدار هنا وب ردروک دمود

 هد راکنهرف ضءدیخ دوناه اشداب یارمسسرح هلام دحوم ءاننوکس ( هناصش)

 یانعم عملا فا اذک هنلوا تداسع بوئلوا احا هصکه دنا ہک لریده هناح لوا

 تب توت هع طوول دهصک بس هکینوح مهتاثردبا اضتقا هاب وب ی د سوسک رت

 یدک دا لو مهسا + عطوة ول دو اهناخ یدک ه دنعباس

 ی

 ٭ یسهلوقمتروع هلسب هتسر شوا #
a ae < 



 : | ىي ەعليقوب (یعم لصاح )درک قارت نسح تروص یارب «هدرکم قر لزارډ مغو

 مثمکح هقر ندمم فرح

 ٭ لقمه یدلوا لاکو هماخو رود بلاک

 عانب هڪ یتاکی نعم هل اارویرمسک كنهدو دم دحوم ءابو تق تلا د(رمید)

 رسددورورف * ناونعردح دع شمان نداد هسورب (ت) یرصذع رر دید

 هک هدان سا (تس) ین اه رارزاب یزاب هکر ی( هماح ارم د تسد یوسهدب درا

 لار واکی خد هب انعم جوا هدب ند ول × دان سیزور لومق مست و # داش درکه ماخ

 هنسانعفوا سوق وط ندای ثلات هود ] شلو ا هم وکه کن غد یا ینا مزاج

 قد هب رع هد سکا كفاک دبا بنات فاکو فوکس كم الو یرسک كفاک (كلک)
 6 تالاف مم ت کاک ( تس یرونا ےک اصوصخ ارد ہما نالوا
 امو عرار د هثمافر هوا تبتکلا شدنحر د هفطان سما کیل e « نطننارق

 یعسح ره هن ٭ درادربز یریزره هن درادرکش یکلکر هل (تس) ان الوم ترمه

 شمالانول هک ماف لود لکه دخن ضعب * درادرهک یرحره هندرا درظن
 ندتس وراربدهماخ هلو ا ل اص هغمزاب یز ابهرک -ذدقدلن ور ارد هعار هد رع هلوا

 در همان ال نشورد ام ئوش « درک هماشنوخ كاك وا ه دین ول (تس )رونلوا مهف

 هک امافرد۔ رع لصالاق ردلم اشقالط الا ىلع هنسهدمس ارت ابو هدمشا تل (

 زرد هدهب یلز ار دقت ی .دءهیدنلف رم عت هل ہدس> یو شه دنکر و هدیسراف

 ادو درا لزارد» یکحدار :هحزرخآ دوش نوح یف دش (تس) قاعلاولا

 لق تفرم» هکه حرد

 »مه هو سا زابهمان یدآ كب یکم

 هدهنسانعم باکو هلوا سازان ےساهدنرخآ دوخاهدنلوا هکیوتکم لوش همان
 هد هتساذعمبالمس ی دمه رب د ی هدیکحرت يک مانهشو همانفرشرواک

 كنهرش اعدعطق یسضام ےک ر داوعفم ما ہن )رک لواوو كن ( هو )رولک

 یدک هدنعبا ر تا

 » هکازوک ید كنعو هشارتلق كلك
 هلا فاکو یرسک لمالوینوکس كن ههم یازو تفك همسراف فاک ( ال 2 (
 یروھڈم هحرکا رر دیالح طاغ هلکءاهلوا شمنودورک یوا کر دشارتلق عولرب

 (ت») ینااش ےک دشخاو اطبض بار و دیرکناهج كنه رفاما ردهلمال ےن

 كەت ءبو یتف كنم (كنبع) وارهکز ادناممب اد یر 1

 یوکس



۱ 

۳۰:۹ 

 قیساک عمقسعم ه کو حرر د د ازمه هنج لوا سعارولوا یشنمهو

 E هتسانهم دلو ر در د صم سا ندنطفهل ندارد از ةمدقتنا تاو دالا ف

 » لا مح یدلر ار طو لدم یک د نام یت د ٭

 دعرارکت نکل یدک ه دن سماخ تس كن هنن ان دعطق ےک رہظڈو لم یک (دنام)

 هک ام افردهدنلتاد رمسفت قرهلوا هشمهنظل لامه هدماشهو هکنوحزغاوا

 ریظنو لثم عج هلا مالویراصتف كز هدو دم ےہو كاد )ل امه )ردرمدقمهدقب ا

 لامهد + لند هنامزتحاس رد یی ۵اوخ لب لع (تد) لما بلاطی کدام

 لثم) رواکهد هنسادهم تد ومو تم ین دمه * لامهناه> * هصرعردیود

 ی دناقر سەت هل دسح یو ہش هد الطصاردرلہ رع (رظاو

 رذهجرورسفت ٭ هق> ترا هلی ارکف هملکی اند هصع»

 ٭ ل ات مو شدم هو دیازا نکد رار تب

 یک دن يزد یرسک كنهدودهزمه (دنربا) 5 (رکش)
 لک نکایروعش لنهر 9 قادکر دن دنس هنو شا هات یلاعت قح هلال ادو

 ةد سرولد باش رسک صف خفنکلر دراج کو قف ههم ءازهدرخآ

 یبناسر یزوزرداو × انا ددا ماسرتفد لوا (تس) یدعس حشر داو ارظ

 تاؤ دالا فی ساکن م عع (فا) یدک هدنرخا تد كن هس د اس عطف( نک ر ان اولو

 اهراهظاو ییض كن هدود# لادو یتوکسكنوو ۳ كن هزه» (هودنا )ةبڪڪ را ا

 یه ندنظفا ندنشیدنا هلیصف كنهزمه ( ر هصعومغ ییعع هلآ

 تافلاهعآ وا لس اد هل از اد مهنالوای ی تاداک هدنلواردرضاح

 واتس یاد (لانم ( ردهررق دە دء اھ ی 9 E اهم هر هتک اب لت اوا

 هطیسل ات اودالا ف ویسا ر دیتا دا ےل یک دنلوار دن تدنلان کر دصد

 ٭ مقرر د مرا ماهدننشک ار 4۶ وسا شف ۳

 تاودالا £ قبس اکر دلو عفم تادا( ار) یدک هدنناوتع هعبار عمق (هعطقنیآ)

 ماکم یضام هرزو | ی هغسص لوعش» ےہ را هل کف كنز مه )م اهدنشک) * بکرا

 تلا م دم ندمندلحاوب نامهردم دیس و

 م اهدمسراق یذام ان اح ا کت وحردہظفا ت دک < هدنعباستب كن هعظق

 ةر یدوسلا ایرو ی اک وز ی :هغىص لاو عقم

 (مةر)اضد قبس اک فی عع (رد )یدک هدا ونع لوا ةعطق یلثم( ميمزآ) هملع هل
 درد اضق (تد) تاعالا وا هنس ادعم شاواناشو سازانو یزار هما نیکو

AN 
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 ققفكن هدو د۶۰ارو ینوکس كنرسو یقه لمم (دا 9 اروا دار وضم کد یم مان

 شراکه مه هاتعمدوب یکی هاو سک اره( تیب ) یمن یم لالحیعچ هللا لا دو
 دا رسم لیصحت دوش

 و کود شاوا نتع رو ندنا فا قجاص ۾

 یک ندناشفا ردردصم هنسانعملشمکلسو كلاب سو قجاص لق (ندناشفا)
 ان بچم ءاخو یرسک كن هدو دم ءار (نتعر)رولکهدش اثفاو دناشفا ینالءقمسم
 یاركت هوگد ءان یال بقسم یک بصهدس رعردردصم هنسانعم لکو د لنو کس

 ناج دقن يهاوخ (تب) یدنخ لاکر واتس هدنررودزپر هل دباب هههم
 نر ناب رکمشحزا نلشانو> شب وک لاخرب#« نگر ناناج یابردرسو

 » لامالام ردنلوط كب نالوا شاوطهدشرب #

 هدنلوا تب كن هعطق خر قود یلوطرم هکنوسرد سکه لوعفم سا (هدشرب)
 رواک دن داس تن كن هعطق ی قرق یر دصم ردطس لوعفم مسا هدشیدع
 !یرفتسم ردهنسنانعمیوط هدابز هبا لس ول فا دمام لامیکیا( لامالام)
 « لامالامتاوهماج میطهدمشک « لیمالبم تام رکف صرع هتفرک(تس)
 فصوور دصم ےساو سا ندنطظفل ندسلاموماراو رارقیعع لام طفل طقف هک اماف

 » دن یدآ كل هک و لامن هڪل ات یداوا « ردد کرت

 هک و ها اف یعیشارفوطاسب یتعع هلا مالو یرا کف كب هدو دم ءاهو كمون (ل امت )
 یک د ابل هد رع هنسانعم هک هلا لا دو ی راصف لمسو كو (د) هنسنهماشماک او
 مهدندزا هدرکدغ ند رک مسزاراهبریاوح یشورخ (تس)ییتاه

 * ل اوحهراف لقو !شعارارغو نحر هبکه *

 هکهنسانعم هکه هللا هدک وم نونو هدسن هن ءا هک ها هسراف مج (نمحرخ)

 ا ا )رایج جر دک رز من یجود سیم اید وی هه زع
 یرثکا کل اوج شفقوطندنلق یک فورعم هلا هنا" ءارو یراق كنه دو دارو ||

 یدلادسقت هلا هراع اساعت هلعاو اهراه

 دروس د دازمهاک آر بارب هساوا مک دشا ٭

 یعا هق شد ندنو شا دشاب نعی ل اس ھو نس۵ یعچ هلا ےمنوکس (دازمه)
 لها ینا هلوا .ږ_اح ر یر هداوزو داز هک فر یعء لوا رواک ید هرآنعم |

 هارسهاک ا یاد شچارواکهیاندند :نیسربهصنک هبا داور هعنز سرف |
 نتسمهو



 س سم ظفح ارد تک یش رله رھ ید

 رواکهدنزومآو دزومآ هل ابا هب ه٥ یاز كب چچ ءا البقتسما

/ 
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 0 هنانعم يکي ا هل | هپچ د ءاحو ی ء ك هدو دم ممويتف كب هدو دم ٌهرمه (نتخومآ)

 - بوش دراغاط هصهاک ل تح هب وا یدید»

 . وب لاشرکر ارد مک یناو جو اونآ ررغواعب

 ۱ هر مال و ی كن هدو دم * هد نشو ینوکسكن ارو قف هسراو فک( لاشرک )

 زا هلولوا هو هیونآ لاقجردیادلو ندلاشح با ونآ کی حو ناوم> عونرب
 يناعلاوا ردراو یتاصاخ بصاین د ندنسسکدارولوا داوب-ناوبج بل او

 هدوب شردام # لابشرکوا ماد وکبرک دوش دا نهار ص هقرط ( هعلیت)

 ۱ همه تربت 2م نر و تایهدب سرخ

 تە ر هعاطو لرب FIT لاس ETE ۱ (راسک اخ)

 فایل اوا ةيکرااتاودالا قپیسام یل“ ء ردنبتادارام یدک دنیبداس

 ۱ ناراسک ان نیس زادنا هی « قلاب یزوررکم نیا حوایامهنآ (تب)

 _ # لاما شاهد شر وسهدننلا ډا ۴ دوشبم

 | قانا یاب هکنوحر دکر فصو ید لا اب هل هسک ءا یلسما (لاما)

 ۱ رضاح ما ندا ن دبلام لام ق نهار کش ك هعطق ید یرک وډ

 رتحو نور هل رط هراعتسا یل امار دچ رده لعاق سادو اب

 ها که را دغ خرج دوچ لامابمدش (تب) یمطثربمرونلوا ل امعُبسا هد هنسانعم

 » نونک  مدو ونارجه مغ لاء (ب) یناعلاوا دراکر جو ماش دژ هلانو

 دشا نوکر کد لاج یسرنرک م ددم

 . ا بسک کم روا ننخومآ ید دو

 ماع ەد FS E له شس ان كفاو كعرکوا لواردردصم

 هلا هبقوف *اترولو | مزال هبثو قوا هبا نون یلتذل كغرکوا هحربد-ةنو یکم جلو

 :هنییسانعم كاا یک قنات هر دەلو رددعاسم طخ یلصاحرولوا یدعتم هباوقوا

 ˆ ٭ لالح داریم یس دورو هش یداوآ مارجمه+

ETدض هک مارح ییعع هللاارو یرامگ كب هدودم ءاف و كب هد نس  TTA 

 ۱ هک دکودناوبح رول نب هکرولکهدهنیسابعمر و اج یراکدیدقسروب یخ دم

 :یور هدرکروفترتزا هکره (تس) فاعمل اولا شر وشت هحورب هبانعم یکیارر مب



4% 

 هج اوخ رار دیا لثم برض ظا م دی دوآ یورو هام هدکد روک فن ندهنسکرب

 نهی یورب قاس#راظت اردیارابو بت تساد.ء(تس )فا

 راس وهام

 ٭ یکبلد هنکد اردمهوهفم ه٤ دنزوس مح #

 یدک فو هزوک کد e کالم  راحرف

 رواک هدنسداس تكا هعطق ین دب قرقولد هنکبآتزوس

 * لاقوس شاو ای رکی واین د هدانع وا مه »

 لواردهیانعم یا هنا مالو کف كن هدو دم ءافو یم كيهدو دم نس (لاقوس)

 نجر د ترت # ر هم هشنهثنوح للم نالفزا تفان( هعطق) ی رد س هنسانعم

 تفرکت هررغد » ناک ی ان اخو مهسز هتک ی رغوح × لان هاشو مھ لد ء
 رواک دهن سام هم یسقاس یکل امس یخ دمه ٭ لاق وسن اھ درد ےا

 ٭ سا عر مس هس ا رار نش وق اقنع یدآ #

 هد رع هل | هېه نو ینو کس كن رو یم معو یرمسک كه دو دم نیس (عرمس)

 ۱ ةواصلا هبلع نا یاس ترضحر دے وقرب همالتا بو لکھا ےہ ,ظءرب )رب داقنع

 هنوگسم م علرو یدمووکم دآ یی هادناشعارولوا رضاح اود تكمالسلاو

 هدیدرا و هقاو هوکن ئرقلا ودر دنکسا ترجح ەد اور ضعدرار د یدمةح

 هرد هتف ی دلم اترااشا هل لوق هس اراو رب رغ مظان هغی داو اوو هش مو فور عمول د

 ` #لایهش نوا یخ دربم:یراشاب ل دابق چ
 | کا دخرکش (تب) ظفاح هحاوخ حان اسار چ لبا تو کس كناه . (ریمش)
 ۱۳ هرم تم دون شم ترم <سواط + هاکراحوا نیردزاب

 ۱ هنسادعم یسالعالد انقیدنلواناکسافاضدرحا نوجا فدفع ردفاضا

 | كنەعيار ةعطقولد یس ال_ءاو یزام كلسشرهر دف ندهاش هس هک نوح

 | (لابمش) هنسانعم دانق هلرصف كن «سر اف ء 602 ا

E 



 شت درکب هنامز مز مشسز * نرخ درز دفع دکل (تس) فاعلاوا ۱

 لسکشا هکودعهلحو نم“ درکم نعم دبا فاکو یرسک نهم نش (لاکش)

 ىط5 ودیآ هام هک :وحر دنک سه هدنلصا هنساسعم لاله درع (وتهام)

 أأ تکرار دندو )ردو هام هدهنشاف ؛لرابومم هلق رط هراعتسا یتدمه |

۳:6 

 ررد د ن«٤رارد نع تباصا هما ر٤ TT لکدزوک ( رو

 یدناوا مدش هلا فا ضم نوجا فک یرب | ےشح مخز هدنلبصا × تعوآ

 كن هعطق ی دییرکت ول دزوکر مشکل بر دکید یس هرابزوکی سیکز یانعم

 زدن درا هضم یاسر ورد هرز فوم
 تراشا هن دح قحنعلا هک ًامافردقوب لخد هدر سفت كنلوق هللاذ وعن( هتک
 * لاکش یو اه یس ههرونانف اد كنم د » هر د هتف ی دلی ا

 # نور زار ھر ر , همهنوردرا مقرا نوح( تس ات الوم ترضح رار د ین د لکشاو

NER f >نتسوکی راقدروا هنغاا ناو = یخدمه دنس نک  

 ییعع لاکش هدسر فلا عم اص وصخ كس کح یراقدروا هنغاا تآو امو ع
 ردروط:سمو د لات

 ٭ر داد هراس یفارطا لراکوک تاوربق»

 هلن ا نولو یت اە دودمواوو ینوکس كنارو ئرسک ك نه دو دم فاق (ناورق)

 ج رغ ردنا تادع هدنسریا (ت») نالسهح اوخ ناعسآ فارطا یی«

 هنرفرط ترغوقرشیدمه * ناورفات ناورقزا باتفارووعمه ٭ تاهس

 هرومعم فآرطاهدسرف ]| مر واکهدهنسم اعم هغ راو هناحرب ند-احربیعد

 طظوحاف هنسانعم ناوراکو هزفافو هنسانعم ےطء کل هدس رء رد هس اعم

 هنسا نعم زد یکرتخا دنا ارو ىت له دو دم ES (هراتس)

 یمطنربم هو رردبا داقتع اولد حور ید اک نا

 د تازو ام غ ۷ تسزور کاو و نیت (تس )

 یا ررترواهش راشاب ناز هک راج عور لو ارولک ی دهبانعم شد هقشد ندو

 رام هدرب عیار هروبنطیللق حوا ثاات" رار ڪڪ لو دح هلکنا کەر طسم

 رد لس هطس اوز داد نعم وعلا طو تخم نعم سماح ا قووایئحوا

 ۽ لالهیدایبرع یدلو آول هامیآ یکن ٭

 رولک هدنسس ا تا كن هعطق یخ د قر قولد یک وب یدک هدنلوا تس كلت هسه اځ

- AY 
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 هکنوح هنسانعمواکنر لکر دسنکرت فصو یکم ڈحہام هدناصار دراج یخ |

 یدک هدن سه اح تاب ك هعطق یر قرف وی دن هئوکف ورم لک |

 « لاخ هکب رار د هغتسار نالمکح هشاف هجسو ۾ ۱

E)ناز هکمغارب 1 دنوح هان همر هو یک كمهو ینوکس لنسو یت لو  

 هت رالىقض اس كلر اشاف مهر دنا ه امس رار روس هت را شاف بو دانسقو بوکو د مع
 ls (تب) نامه اوخ )ر ددا دخو غتساراک دکور دا تاشلا

 كب( لاخ) اسآ نابیمآ ارنمز یس رعشو مجزا هک« و ربا كنر همسو ارا وه ییا حز |

 لونقمكب .درابوبح یکه ماشو ماش هدمسرافر دکرتشم هل ره هکه نسانعم

 ا دداوہقم هسلوایرباوءاسردقنراردب احدم هلئاراو تاراعتسا ارعش هزغلوا |

 هقشد ندنو » یکتا «دیدمد زا ۴ نیک ۲ ارينع هابس لان نآ ( تد )ی ملتربم | |

 فا یک هغراف ېس هم هکش وقرب فا تفح یە لوار یخد هانعمزوقط |

 هدنرابربا یی سماخء هاسس ىع عدار موسوربت عج تاارزکبهنداز ات ءهدمعط | ۱

 عسات راریدهنعونرب كسایدرب نما دررتش عداسیور ناشن یعع سداس | |

 رار د لاخهردامردارب هدر «رر د هلل داش دا د نهر اعر خورا ىعع | ۱

 + قوح,یرارلد هکراخرفیدآ تیالورب»
 ]| تالو هل ارو یکف كن هدو دم هم ءاخو یو حس كنارو تغ لناغ (راخرف)
 و دراحرفب (تس ) ی طارولوا قوح تیاثیرابوبح ردسا دلرهشرب 4

 یخدهناشعم یکا هقشندنو « یسک ذس هل هر م د ص رهش ناتج 5 یستایورهام |

 اأ ت» م نبات ولو راز ددع شع_هکردلوقنم دل و رد هناضب رومشمر لو ارولک |

 رارروتکب یخ درتخ د لج رب یلثمكنا هساوا یربندنرلجما راشابا فقو هنن مدخ |
 زا هناغت لو ادم هساب اه دحت هرات لوا بواکر فاکرب زک هکر دو یراتمدخ م انا

 ۱ تاک ات لا هسر دلم هنسغنقرهاردیا ضرعیززقهرو نم یراار
 ی درج و بودا تمدخ قوح هدنهزردبا ل صاح نیداره بوربکه نوا بو دیا |
 هکسنوح هنس اعم لاښرف ناکه دن ان عارصم قاثرولوا شت المص باوت

 : ردتغل با مال محو هلا ارمعانعمزا 0

 » لاحرف شمرو د هحاصنانلاصندفر طرد ۱

 یداارعشلایایلاخر ةهدمامالاقیاسلاباک) رب د ین داخ رف هلفاک هیابنعم وبا ۱

 هملوا تروق کسان لوا نعي هبفةدوعجالا

EE EA 

۱ 
۱ 
| 
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 ۰ ےک هوصسشیودوچ» ء
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 ی اوزواک هدهنسانعم ید اودولخ ی دمه ناکا یتعد تاشو مارآ ٤#

 كات دوس * ل یاح نرد اكر د یزاسوح (تس) یسودرف ےکح انعم

 تعاسو تقو یعع لو ارواکیخد هنانعم ترد هقشب ندرلنو « كنردیارسورب

 یسادص هشسو نح نت کشو سو قانو ز اس تل تنو خر یعع ینا نامزو

 رولوا یبکرت فصوو ردصم مساورضاح ما ندنظفل ند ہکترد عیار

 »راردرس هدنګانارفارولو ا هلشنادو م مف #

 (نارقا) یدک هدنرشاع تب كن هعطق کلا نواوید مع (شناد) فورع-(مهف)
 الایدق ىع یا لوشمورا 4 ىع لواردهیانعم یا (دارفرس) فورعم

 « زارنارساریوخونسحردهدش (تس) یمطنرمهبانعمیی ادنلبتمافو
 ردفتحم ندنظفازارفارمردسکر ت فصوهدنلصا ها رفارسورسدش نسج غاس
 كن هعطق ی دب رکود شانرس هکنووح یدنلوا فدح فرش یاربهزمه

 ردفف لعاف مسادوخ ار طاح مما ندنظفل ندیزارفاز ارف یدک هدنلوا تد
 × تنلح نو5 اط هنسا ی اکو هسروقوا ےک

 ٭ لاح تسن اهع شل امه مالر د هعطق * ¢

 ردکءد یلثم كنو ا( شل امه )یدک هدنناونع لو اهعطق یلثم (مالر د هعطق)
 ردس ارم هجم نشر ولکه دنرمشع یا تا كب هعطقو ود لمم ل امه هکنوح

 کوس هنسانعمررلاح هدا د(لاحش تسناه2) ةط سالا تاودالا ف قبساک
 (تسا) ارا هقیساک اند عع (ناهج) تا ودالا فیس اک یف عهد ومءاب

 هدنقح مال (یعم لصاح) مولعم ( لاح ) ةنکر ملا تاو دالا فقس اکر دطرر تادا

 ردااع یربطنو یلممهداسد لر ههط»نالوا

 ٭ ل آیرلخرردبا هکهلزق هنوکلکهزاغ * ح
 ناز هکهلزق ابا همر ءاه و تف كب هم یازو كن هدو دم چم نع (هراع)

 هز هد ر٤ر ديوه ید هزاع هبا همس راق یاز هدنولرار دال اهلک ا یرلخر

 تمازازص هزاع × ننوکء ور همس تنس | سصههنوکلک (تس) شر

 یعع ینا ا دصو ا دن یعچ لوارواک ید هنانعم حوا هقش: ندو دا داسراخرف

 یوح یرلقدقاچ هسغیرا ثلاث یراکو کک دانقو قریوق قعیرب بو مدا
 هجاوخ یک هزاغ هنسانعم هلزق موق رم هيرا كن هسر اف فاک یکی (هنوکلک )
 هلال خر غادنک هوکلک» هدنبسخصدنزوح نیرسنضراعرب (تب) ناس
 | نوکلک هلا فذ> ینهیسرءاهردهب انعم و ید هنو غلاك هلا هم نيغ وب اراتس
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 یردصم .ھ دنت وآ شهکنا دندادبارداهطو۶ هردو شوکاشزادیدزد

 هدنروآو دزروآ هللا دبا هب هڅه ی از كن هپ چم اش ہ دن ال ہم مر دل نتعوآ

 ر دشلرزا عنارنتعوا یخ دنعصا نسر بی ازسرخ دزد هد صعد (هّن) رواک

 رظناف رددبفا لوا نکآ

 ٭ كنش مو كش یمواترهشنزه ار یدک لو »

 یزکس زو واود لوهار هکاوح قر رط عاطق ع ېردسکر فصو (نزدار)
 ینشنوا هدااح یب داوا یہکرت فصو (نز) یدک هدننما تب كت هعطق

 هد هام ترامویوک دورسنزهار یندمهیدک هدنساخ ت كب هعءطق

 (ت:شم) لا هسراف فاکو ینوکس كن ونو یقف كن هههم نیش (تنس) رواک

 ندظفل کیاو با همسراف فاک و ینوکس كونو یرلعف لات هچگم نشو كوم

 هنزهارو دزد ره لما ارو مع هرکص یدبایرلعو یرادآ نره ارزو شرب یربره

 ۷ فرش تکلمر ۰ تدایسو مدیا (ت» ( ینزوس ےکح یدنلواقالطا

 یرو تاکرح نیر شر لد نش یندمه + تكنشودزدحارات تفاحیو ام

 زارید ك: دوخ وشورما د یحرواکه د هنسانعم تافص

 * درودهر یعرردلولور اوسرلرید هشهب *

 ېک ارو لا خو سراف نع هب !ارو یف هدودمواوو یم كنس "(را وس)
 یشوکنهآ درن تشدرد هلج هاکه دون یراوسره (تس) ت ناساسهحاوخ

 اهن اعف تآ هغروویم رو »لول (درونهر) یرشحم ناک هتم زغر 5ن اؤر

 لواوو كنون (درو) افنآ قیساکهنسانعملوهار هکنوحردسکرتفمو |
 رعاش ر دفشح لعافم ۔ادوخاورضاح صا ندنظفلنددرو هلا لادو یرلعف

 سراسر یو GER RENE دنا (ت»)

 × كنر د ملک ا نتفرهداس كمك ناس مه«

 جوا هقش ندنو هند انعم لج ار هد رع هکاس هل رسک ك ن همر افءاب (هداس)
 هدسرع هک هعطقربندنرلهع طة څر طش ینا لک عونرب لو ارواک ید هیاذعم
 کردم هنس انعم كك هلبصف كنار (نتفر) ردتوکد عونربٹااش رار د قدس
 یدک هدهعساو هد هاب هعطق یسضام میکس رار د باه دو حاورء دسرع

 یاشمارواک هدنورودورهلمل ادا هواوكناق هرزوا ساءقفالخ یالمقتسءم

 یهاوخوهدان شوش یهاوخ » رخ مزببیتفروجدوبنوگننتفر (تبب) ین
 هلاهمسراففاکو ینوکسكنونویتف كنارویرسک كلاد (كنرد) نکراع

 یک



 کا

 هثسانعم هنا دن یابثماو قوا با مجو یراعتف تنیتوددم ےمو هزمه (جاما)
 ها و دن شش شش * داردو واضق ت هش زا کرت ر د ( تس )قسطن یک فد هه دہ رع

 ٠ هنجا هک یر وامر ن دلمق لو ار و اکی ځد هب انعم شب هقش ندنو » حامآ هدش هشنهش

 تعارزبایرا بلا یو بح غاب ینا لردبایشم هلکنا هفقا قوا بول وق هبش
 | ندنکلو تردیرکی لص-رفرب سماخیهاشتخ عع عبارردتلاربندنرالا

 یکم هدهد رعامو# هنمانعم قوا. قوام (لان) هنیسانعم یر
 تسود دید (تبب)یرفن سر وابتا هل رمز هک اصوصخ رار د هنقوا شوغوقو
 مایا هکردراو سنج هدول ۰ خر لواتزرب مدح هنس دی دابنشوروااب

 ردهنسانعد لرز خرحارزرواو ایوالرئز قصلوا لص وصخ هکنوج هنسانعم

 قوا (رث) رولوا لي قوا رج نالوا هنیسانعم الف 4سر ولو اهلي هو

 لنايد ىسەر اس یانهفویدسک هدنبس ات تب كن هجطق رب یرکیولد

 (تندخ) یدفلوادعرارکت ندنغی دلوا هلراتسانم یدنلوا ناس هدنحرش
 كناغا نیا هدنلصا هللا هسراففاکو ینوکس كنوئو یراعف لا دو هبجم ءا
 تراک رکود كندشرتهقوانالبژودندنا حرار دا قواندنا هکر دما
 لج (تیب )الو .ترضحر د دوا لع هقو كندخ ب رولو ای دح رت با لامعتسا
 ه دن هس هلن اة معز ٭ لندخ نوح نار دا راو سوا # كنلیاهرخر تاکردا

 مود سم یروعش هک افر دعقاو و درر د كن دخ هد همكم یندهنقوا ییرک

 ردقو یتسانم کن اما ر دز اج هسا دكا دخ هنقوا ینرکه لقي رط ا

 رورو شراوډ ابف هن نولو ا رتچم هکم ردیا نارتفیدلا نمطوپد

 ي صازروآروتکروآ نسربن ار هر حدزد#

 ندیدزد ی دمه رار د قراس هدر ع هک هنسانعم زر هلم كلاد (دزد)
 تسا هدو و حج (ت) قاتار ین دربضاس یه اور دص مسا ن دنا

 هدب وع کیا هبا نبت (نسد) م ار مشجزا “هرم ددزد هک« ماند دز داغ آ

 دصمب یمه هوا نشوریار دشرزا ماد باهش (تس) مياکبااطوار مک رتشم
 هح ولا ق شعب ل نم لک (تبب) یل الا سرل۶ ۴ شال « نسز هداد بات وح دور

 لاارو یرلعف لو اوو كن هٍدو دم همه (دوآ) زارنا را ترفه ا

 ود دلو یسکرت ضو میک هنسانعهروتکق اطم ردرمضاج یا ن دنلفا ن دیروا

 یا دیدی زب نوار یدک ا تف كن هعطق رب یعرکب هدلاح

 فطاو کز ات 3 2 یدنخ لاکنوساو هسروااهرهودرشاح رها هنسانع»



 * لنلک اتروط نغزو زاوملءیدا كع الح *

 یازو یقه كیا هدو ده وآوو یرسک لنه دو دم مالویتف كن همک* مع (زاودلع)
 یا وکم (تبب) رع اشر لر د ةا دده د رع هک هتسانعم یوققالبح هبا هحسراف

 یرعمیح هنعفوم «سراف یاز ۷ زاوملغ كنانزارتدب یاس , زازهدس یاحراز

 )8( هنسانعم موق مهر او لغ ابا نیتصف (نغز) ر دیو سه ی دلو هاب

 لکی -ءوهر) سعارولوا یسد هامیلاو ثاکرا هام یا سوقو هکر داوم م

 نوح »+ رور» اکحور ازهاک تدنحبرا دره ¿ن نیارمم( ت )ور سخر« ء۱ (ریدق ی

 لسرو تکرالس رب هکر لرب درا ضد ٭ تسرت هم سىشو هدامهم سس هک یعاو لع

 کرد ۳۹ تشاد هک ياح یشنم رار کاشت (همطه) یرونا ےکحرولرا یسد

 نغزهلاسکی * درکورف یاسر موحبرس یودهزرهزو » دمآرتراعزا نماد فرط
 هش رظربو در دممعقاو اب لاح غالرح و هت کرب هفطا هب دمآرتهلاسکیو هدام
 هاو !قالبح هنس چاکرب مت هنس هلوتهولهداوحت شرط هديا لاوس
 وس دوف لمالو م مط كز هسراف فاک (كنک )را دروس مارا و د حاتح

 رلر د کرک ہدنس رع هک یس ؛وقهنروط لا هسراف فاکو ۱

 حوا لون ن مهد ناک شرک زو ناک ی ان#

 میکحرار دیا یالط ا هس وق حرب یخ دمه رل رد سوقه د رع هککانفورعم (ناک)

 ناک اردو لحزهراتس» نا شنرتخ ار تسج نور دنا مست (تض) یسودرف ||
 ترین م :راوح(تس )ناس هج اور لربدرتو هدد رع هکی رک یار هلن ااهر اعطا (هن)

 ردراو سنګ تعنص هد ول * زانا تاز دیکر هز 4 هرکو میخ داشکد

 دان هشع رکن دق رطره درک هکر ودا شک هابورسخ یعانعم

 ردیا هدافا یسانعم نی لوارواک یشدهنانهمیلا هقسشندن ول یدزرو

 فزطوراکیعچ عد ار هقب عب نا رکی عج ٹل ا شوخ ینعع ینا یبکحیهز
 ندمطع) تدهزسداسرولوا نکرروغطیاشو !تروع هکمرغا عج سما

 (تس) ماں مااط یس هرس قار نحو ین محد قوا زیا هسراف ءا( ناک )ردم ا

 هدر ارهرر مح هقاح شلاسح ٭ ادعا لدردناک و ا ناک نشتآ لب دخ

 كن هنسن یروسره هللا هبسراف ی اکر نوک وا وو یتف لی و كو یتاک هم

 یر سم اصوصتواموع یلاشاو جلقو نکیدو هزبنوربتو لق هنساتعم وا

 كلویدر اش نو درکر خرچ نارد لق هشنهشدرکو (تسر)

 » لرد دحو رنو واتر دقوا حاما ناشنمه ه ۱

 حلما
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 (نیورز سس دنزهح « لب سورخدوبرطاش هحرک ( هعطق) یدلبا دارا
 | کرا ۳ كنلب فاصمرد تسشوم كل ¥ شوم نو ین سرا و نا

 ۱ ردادتفا هلع | دتا هب یدعس حسن هکر دقوش هلوا یو رم هدنسکیآ

 ۳ # تثد كس هباغیسولمق غرو یدهبافروق»

 یک عدقضء دہ رع هک اش روق ها هم نغو یراق كن هم یازولواو (غزو)

 ی ؟ تافلسهدب رعهکاغیموابق (تشپكنس) زرد خد زغحو؛لوغ هدسراف

 كنس شرو خو خالکتسن طو « تشرد ناهیفس تفکوح یهورک (ت») تاه

 | هعطتولد شاط كنس کن وح ردکعدول هقراشاط یسدکزتیانعم ٭ تشو

 . دنیا تس كن هعطق ین دبیر ود هقرا تش ید- ک هدنعسا تس كةن

 ۱ ۱ - رداکد هشخ تسانمیدس 7

 * نح هکر و تشدراخ ی رکو نحر هک ۳ ۱

 فاکو وكس كوو یقه لمحو یوکس كنارو یف هم ءا (تنحرح) :

 كنحرس دزروح (تس) رءاشرارد ناطرس هدس رع دک کنی با هسسراف

eکد هل اارنوکس (تشیراخ) رولپناسن هزر تیک ناهج *ر  
 ا ول هقرانکب د ردبک ز فو یک مثچءایسه دنلصا راربد دفق هدر

 ۱ قہہدو تشپ ید هد 2ا تب * نان هعطق یر یردولد ن یکی درام ۳ ۱

 ١ هدمشارتاترمس + تغرد تعد نبی آفات (س )رءاشردهر هاظ تسانمافآ

 ی ههکن شوق هک هنسانعم هجن یررد هرانعمزوةط (كنح) تشهراشنوح

 ب دزبمكنحآ زیتزا طب هر (تب) یادت مش نوسا وا یس هح نابن !نوساوا ۱

 نمیدار تس د كنەعطقوبیراانعمقا #3 ی ل. ڪڪ صقر

 قد

 و مههزابهش ناغوط هشاب هجا كاکک ك ىك«

 هدس رع هک كاکدک باهمسراففاکو ینوکسكن هسراف ءابو یتف لاک (كبك)

 كبک ییردتفردکز انار ه و هامزرد (تب) نا لس هحاوخ رر د هعقو لج

 كز همم نشو ن هدو دم ءدح و معاد (هشاب) د درک کنار ترميز درکه تشر

 بد رعد ) برع هک شوق لا یراک دید هدا هشالنزو ۹ هر ءاهو یراعف

 تسحاهس باقعدراد هشي دنا هح هشابز (تس) ینناهرادیدقشاببودیا

 یزابهدی رع کناغط فورعمهدندنعراهشداب روهشم (رابهش) باتفا دنابدزن

 یزادو# هتسارآ حالس# یزات سار دوراش (ت٭) رعاشرارد



F۸ 

 ادکرارد هد هنشر دزو کط یش د حر د هنس یروس شا هکر رو ې دهدنون

 (ثنرش) مهفافردب زا یربسفن بار هزلررعخ مظا هک امافیروعشلارلهف
 هدب رع هنسانعمرهز هبا هسو اف فاکو یوکس كن ونو یرا ف زارو كن هټچم نیش

 ۷ ماک هکت ساهادز هدنن ابرشوهنانجغ | (ت») یزیرت یوقوالمیک مس
 هدکز مسه دن رعردسرافیشد (رهز) كنرشوحدسانشناشاع تقوار دوش
 مکشر (تس) یدعس مش یدناقرب سفت ہل دد سج یویشه د کرت نکللریدوغا

 ندو ۰ دناسول مادناب هک دیا هملاعزا مرهز # دیس>ول سوغارد هک دیا نهرببژا

 هدب رعرواکم د هنسانعم هصغو مغو هنس انعم مدح و بّمع هدسرافرهز هقشس

 ردهنسانعم هفوکک

 × دروقلرکر دکب وک كس نوم م هن زو وا سرخ # ۷7

 ررید بدهد برع کوآ ا نیتوفوکس كنارویرسک كن همتا (سرخ)
 Fe مهدت ملعت دندرکن انح (تس) لوکو هلبا تفصردیمظآ رم

 كن هدو دم هم یازو یم كن هدو دم سر اف ءا( هنزول) دستت سرخ نوح دنک

 هثسانعم درق هدسرعرارب دی د یک هکنومم هلا همسر هاهو تف لنوو یر سک

 یتیدلوا كيوك ان هسراف فاک ( كس ردزناج د هنژوب لا هسراف یازهدنو
 هلا هس رع فاکو یتوکس كنارویمض كن هسراف فاک (لرک) ردنااع مولعم
 "لرک هداز درک تبقاع (تبب) یدعسخشرلرید ناحرمنو بذ هد رع هک د روق

 __ دوشالرربعدااب هجرك دوش
 ٭ڭنلب نالقیىخدوهاور ینادنالشرا شم

 دساهدس رعهنسانعمنالسرا هلا یسهلامارسکلاو خت نی كل هيچم نش(رمش)

 یدیزوواولد دوس هلا هک رصرسک اماردراو ځد یسماساقوحو رارید
 هدحوم ءابو یم كدهدودعءار (هانور) یدک هدنعداس تا كن هعطق

 ضا ۔رولوا یو ج وا رار د باعت هد رع هکوکل د هلا اهراهظاو تف لتهدو ړم

 (تس) لمآ بااط رولوا تمق یدتناع ردهاس یمالعاهاتسو یراصو

 یکلد « دایوردشکریرشنئزنمسوب هک * دناشنازح اعدا دما دنکوا لدعوح

 هحازادرابو ةر انخ اورد اماردلکد .بسانمهح ازاارورحو هناوح هزات کروک
 ینوکس كن نو یراعف كمال وكن هسزافءا (كنلب) رلریدوکلت هدیاتغحر دعفات

 ۱ فاک یلتثاو مود رح یروعش یکر غ هدسرع هک نالمق لا هبراق فاکو

 ه دنس هفاق هیسراف فاک یک ر رخ مظانیدعس مش هک امافیدلباطبض لاین رع



 هنوخیسعنیاتخوددک« ینتماق,یرکءنبصق نیا تفان هک (تم)ررعاش لا"

۳۳۷ 

 | هددوخ الث.كفب یعب نتسر نعم ۱۲ هلحورکمیتعچ ۱۵ یسک غاط
 یثوخ یعع ۱۸ یکسو وخ نع ۷ رر د كفر دوخ هیاسن نالوا

 یعج ۲۱ ناف عب نوخ عج ۲۰ کهدنمرشو تلخ عج ۹
 راځو رسد یعع ۲ ء مسورز قعع fF دنا هنأام یعع ۴ راک نور

 هطقنیع ۲۷ هعاراه رکو ودب یغج ۲۰ دنوادخو یاو عع ۲ ٥

 ہکب ضغو مشخ عج ۳۰ لخالخ یتعم ۲۹ راکنیرش ییعع ۸
 (هنوک) تنا عع ۲۲ دناموهشیمع ۳۱ رولواضراع ندنلاخ

 عیب هدنب و (هنکن)یک نوک نوک دنلقر فت هل ویسی
 ردراو یعنص دادضالا

 # نەما لا تاغوق ودنکرد یرآ روزو خم #

 (تس) هورفش فرشاموعرومز یعع هلا ے جو فو کس كوو تف لمم (چم)
 ر برد تسدودنانح مه * ناس اعوغٌهدودردنآترهد

 یرا ¥ نی ر شو یلاع ممصس مربح دن حره (تد) لحم داتسا اص وصخ لسع

 بولوایسرآ لا نکرد هس انعم یرآ (دوز) خیمزارکم دیاننب رش لنسع |۴

 ردکر شم هل رع ردراشلیا رصعآ یفداوا یرا یراص یح اص دیدش رتشش |

 دوسریععو + ناشار

 ا رعاش ردا لا یرآهدنما هک یناوق لا ها هسراففاک (ودنک) رودزدقر |

 (نیکنا) تسا نسکنآ دھشو مه شور هو دنکوحار دغاکورومنز لق (تس) 1

 ك هدودم هلحود ءابو یھ تن هسراف فاکو ینوکس كوو یف كيهزمه ١

 رلرد لسعو ده شهد رع هک لا هبا نونو ۍرمسک

 ٭ كىرش متو ساد رهزون)تیآ نشوولط * ۰

 نب رش عع هلا نونو یرسک كد هدو دم چه نشو یھت كن هدو دم نو (نيشوا)

 نترد» نس ناربملدعزا نوح هک ی دنوا دخ نآ (تس )ناس هحاوخواتطو |

 ءا () رر د ند شوا طةفەدانعمول ٭ دروآ ناور نشول ناور نشو

 م دنسرح ر یفکم د( تد )ظفاح هج اوخ رار د ره هد رع هک یح ا هلق كن هبقوف

 كن هدو دم نون(شد)اراترکش لعل بلد مت باوج *یتفکوکت هل لاف ق |

 برقعو یب کیا ناوی كانرهز لراردەنانمم کی امت نشو یرسک | |
 نکن انج ٭ یراففلاوذدزاسهشبشنز (تبب) راطعمیشیلاشماروبنزو |[

 موج ص هدازاشاب لاک ر دفن ندنرت ٹر داصف یا * یرادهدرب قوکع
 س ت م د ےن سس

 ۱ No 
 1 ی



۳۳۹ 

 ۷ دنلب الا یان عر ن ارس و ج ۳ دنسا د همه شزرسناتخرد(ت» )ییناه هانعم

 غستیعب عیارزرید هنالوانوللا قرزا یکدالو ثلا فاص هاسیهع ینا
 عداس هنس انعم نسوح نالوا ندروهد سداس رصح ییعع ساعرادره و

 هک ضا نه هل رسک تنیس (دیفم) :نیوزاچ ی نماندوبکم شچ ەچ
 یددبسالا هتسراف ءاي هنعضوماف یدمهروناوا قالطا هضورعمو هشراع

 ردهبانعموت

 » لر هنرکو ماف هب وو درز یراصودومک لوک # ۱

 هد رع هک كار لوک هلا لادر یمضكن هدودم دحوم ءاو یی كفاک (دومک)
 م درد حرا ربدورم(تس ))یناعااو اروناوا قالطا هضورعسو هضراعرار دقرزا

 هکی سردیزوقیوامرب ی د ہد ٭ دو ہک لر ناجا هّتس هکناز#لددود

 قالطا هضورعمو هطراع :کنولیراص (درز)رار دیا قملقرولو ا هدناسارخ یسالعا

 ردنابنلق » درز سرو درز هماحو درز یور ( تس )رع اش رار در صا هد رعروئلوا

 هاکیرثک انکار د هنسانعم هی و هلا مبو یتف كن هدو ده اف (ماع )ةد طاع نارفءز

 ندننهس كنرونول لواروناوا لامعتسا ندهح جوا بولوا حال هت رخآ
 هحاوخ ردناس یکنر دا یهرار دمافربسو ماف قر زا الش هل ارل هنسذ نالوا یتسانم

 مط ینا *ارماخقرزاقادننا ممنکر بیپ رسزان هت مفکر ب یرغاس (تس) ظفاح

 تخاس تمادن » ماندیراب شدوبرک یزاساوف (تب) ورسخ رنو
 هد فاصلا (یابر) ظفاس هحاوخ هل ته تسنح لات ٭ ماخنسکنازورنآ
 قرشم زا ودرکت اهجر هما ٭ مارخدرکرتیوخ مادکو د نیزات ۾ مافات كالفیا
 لوارواکی د هاتعم یکی اهقشندنول ٭ ماش بناز ا نمرمکناهج هاماب ٭ ےجص
 ارعشلا لکأآیحر دیدآ تءالورب ندنتافاضم ناسا رخ ینا“ ماو لث م نید ییعع

 مشتح هنسانعمنول هک هنوکفورعم ( كر )ردت د الو یاج كنم اف نیدا باهش

 ال یهایسزا الا انا کیل نسحرد تسه بول وب نردص(تیر) یشاک
 ؟ بصاو هصحیعع لوارواکۍ تد هیانعم یکی از ونو ا هقندنوب هو ربا شح

 | تاجیعج ۰ یردزو توققعچ ۶ ٽذنحو چر ی٤ج ۳ نیشوبمعینعج
 | قمرشا هبهو دیشید یعرارلسب نوا عام هک یوق رش نعپ 1 حورو
 تالاح ینعع لاح ۹ تععنمو عفت عج ۸ نوا عد تهد عع ۷ نوا

 ییدهدنژیعع ۱ 1 دما و عمط ییعج ۱ ! دادداو راج یعع ۱ ۰ لاوحاو

 | یعب یهوکنبیعج ۱۶ مسرو شوروزرط یغچ ۸۳ هقرنو عقرح بو

 عاط



۳۳9 

 | روک هیاعا اقلطمهدیکرت ییددلوا ریسه هدهاقدول نکا ید هدد رش

 دلارو تف كنسو فکس كب ېچد نیو کف لا د (رمس۶ د) ردسنم4ءوشود

Eیربکآ اهج كل نهرففاذکر ارد ناز اطاکا هدنکزن مدآ نالوا لق  

 | تناک (لک) ش۶ ۱ هتساتعد رزمی ولو زما یل فا عد نالوا مهفنم ندو

 ررد عرقا هدر ء که نساښع ٥ مډآ لک یاب ها مالو یرلعت كن همسراف مجد

 یز تدان ہک ٭ ځد نوکر و تع ر هروش لک ما دکر مز ( تد ) یزیربت فرش

 صوصخرپ هنسانعمناودحومدآ یاقادا یرک ای دمج دز منرزو لحآ هرول

 رواک هدهتسانعم رو واح

 ۰ ۷ كن هلابوطیدكنح هغالوحراریدرغایصرک#

 | كن هسداف ےہ (كنح )رار د شرط او جا هدس رع هکرغاص الا ارویتف لاک (رک)

 | هقبندنو راردلاهدس رع هکقالوح هلا هبسراف فاک وینوکب كلونو یف

 زا نعم فا هنسانعهوهل بلا روه مو فورعدر لوا رواکیخد هنانعد زکس
 للف بالقو امو ع بالق عج عیار لاکیذحیعچ تلا نڪو ېرکا نعد هدم

 كدح ناناوحو تش كنج نا ر (تس) فزوس کج هبا وم تر دو اص وصخ

 دکینامیمان راک مانس يداح #٭ ین یا وکی د ردا ماب اد ٭ بار

 ندر دا نج علابس یار ط لرل شوق هدیرد سداس ردفتخ ندنظدا لنحرا

 كمال (كنل) رارىدەد هناا هب هبا هراعتسا قار اب نمایند ری

 هنسانعمقسعاو حرعا هدب رع هلابوط هی + سر اف فاکو ینوکم كتوو يتف

 ۲ رواکهدمنساّیعم لجر تل [ او

 ۱ ٭ دف قارتس لشد هراق هام سو حرم ی مرق #

 E هضورعمو هضراعرجا نول نچ هلص وصخ (عرسم)
 تسداعو "ها نون ٭ خرسناتساکنوجهرهج ی سا ارادیسر (ت) لمآ

 )+ ابس) رازید دود هنکس ج نالرد هاندرفحزوهر نخ ز ی دهه بش رس نام دورخ رس

 هنانعمیب لا هقشنندنورارد دوبار فا لا اهراهظا هسو

 یدنه مالغ یعع ینا ر لر د ین د تسیم هس کشش وطن زیم نیکنک لاک ید

 سفو موش عج عبارردممما كن ندج ماج عبس ط وط- ثا ییحرکاجو

 باک ر ندتشدرز تافنصم سداسرد,سا كنئآكتر اسر رپ دنفتا شا

 هد رع رونلوا قالطا OPE ال (زبس) رانا ۱ 1

 یکی اورارد هب وغ هدر هاس لو ارو لک ید هرانعم ید: هقشب ندنو)ردرشخا



۳۳ 

 هل را رب توله هن رالپ تاروع هکردتلا یراکدید قیزهدنکرت هبا فاکو ینوکس
 هف.طق هن رزوا بودیاندیرددوخ اب ندحاغا هباشم هلحرتا رر دیا عاج

 رار دیا لاخعتسا ینو بوج اق ندانزاب رک هغ راعز هلیفوخ یضرع تا روءرلرکح
 كنج اج او لتس دوزغمز هرنوهدامتهاجیادعادنک (تس) یرفنسم
 مج و ینوکس لنهج یازر یرسجح كنهدودم همسراف مح (كنحزح

 هسانعم ییزیندو هلفاکو ینو کس كونو یتف كهسیر اف

 ,E »هر یدآ كن هدو ه ءم تاآو ع اج ناک

 ورف رس( تس) ین اعلا وا عاج یعع هل, نونو ی ذه دو دم هسراف فاک (ناک

 نزهر»ندرکناک اروا دشاناصوصخا x تسود ناکد شاب کره درا د رکن وح

 ا عب ل جر تاا ینو هلا هبمسرء اهو یراکف كن هو هد دشمءارو كنون (هرن)
 لو ەعطد ینچ وا رکو مکتردراویخ د یسانعمسب هقش ندو ناسنارکد

 یدک هدنحرش ىلا تس

 ۱۰۰۰ منكرا یم ساوا تشیابآ مه سک چرف»
 هل رع ناوة دوهعم عضوم یعینزح رف قععهلءا نیسو یھت كفاك (سک )

 مم لڪڪ رود + هدرکساواتراغو هدا سکر حز (تد )رعاش ر دکر شم

 یاعلاوا نس ینعب هفطن ییعجردمناضا ب کرت (تشپتآ) هدرکسک م انو دروا

 بآ بوک ناخر < هیسج مسزا ڈزآ * ردزاواتزا لئاضفدرادردق نآ (تس)

 ۱ كن ههطقینق رقو دو ص بآ هک نوح ر دک« د يوم هقرا یسسک رت یانعم # تشد

 ۱ یدک هدنتلا" تم هج5 د یرکب ول د هفرا تشر یدک هدنلوا یا

 ]| درج د ره نحو هلا هبسراففاک و ینوکس كنوفو یرلصتتلمالو كمم (ثدلم)
 | یشالوارولکي حد اعم یا هقشبندنول راریدبزع هد رع هک نکراییعب

 ناخر یورورو تافص (تس )يناربش ءیادهاش هنسانعم نابحو قحآغااو

 همقاردرضاح یمن ینا ٭ كنلموروع ناک درو تاظتافص» باقە

 * لک لک ی اراط یش اب عدو انس اار وک ٭ هنسانعم

 کنادنحدرخ تتالاک :لاردارد( تس )ناس هح اوخ یعا یعدروک , یعع(اتسان)

 هکنوچردبکم هدنلصا » انبیانهنیازاکییایرادقنامه ۶ دشوکیم
 یا (روک) یدکهدنشلات تو كنیواٌهعطقودیعر وک انیردیقت تاداات

 ناغوط زسزوک انس ان یا یدک دنس داس تب كن هعطق ی رب یرکب ود

 روډ مع تدب و دارد هنالوا ندهرکهروک اما)ربدهک |اک اهدس رع هن ساشعم

 و لی رس
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۳۳۳ 

 | ترس نرمدرتل د ی هع ور نزو هبا هد نیش( نش ) هنسانع»نیکرح رلر د نک |

 ون داود ت7 فالس اورد رغوي هک اهمیت بوو

 | ندنو »راب سبع حوبصوحوبصلعل بارش × بارشو كنح عاسو عام
 | ثلا لمف مورخ عع ینا" قد رط عا طق یعع لوارواک ید هیانعم شپ هقشب
 | هراکم عب شهاخو رس تخ رد عج عار راروقلا هدناتسو هکر اخ قلم

 ۱ " هلداحو

 ٭ لراع تو ام رش ردد ولو ا سووران هوشع#
 | هوُمع (تب) ظفاح هح او لالدوخع وزا ی دا هللا یرمسک كنسع ةو 3

 ۳9 تفرو حدی رخ هو شع ناذج هکرح یدید» مور تدارا یوکزا هکدادىم
 هدحوم* اب هدسنراف نکاراریدهلبق هدسرع ټک انعم شولو ا هلت كلنهدو د۶ ۶ ءار 1۱

 | مسا ند ند سول هدنلضا مهفاخ رده رع : لو و 3 ردهسزاف

 لاش ولو ای درضاح رحاو یک سوپ ناو ید یک فصور در دصم
 لد ترسح ماشز درصد تقو مین یا شردٌلات سوم (تس) یحطل راما

 ابح عع ہللا ےمو ٹو کس نارو یتف كن ہم نیش (مرش) زا لا هدهضرع
 2 + نانزدزادکیا و> مر + تخ دبا دآرد هک خاک دش ( تم) طل باحو

 | قوس كن هنا نونویتف ك نىل وا نون( كت )ر واکه د هنسانعم لحر تلا ی دهه
 ۱ » راعو نا ارك رھ اور تا (تم) یمظترمم لسو مان وراع هبا ه.سز اف ف اکو

 رادملقاعو ارکره مدآ تاد 3

 # یرتعس یی رر دش مز و هدست لوط هوس#*

 ۱ rae لوط هبا همر ءاهو یتف لو اوو یرسک كنه دو دم دوم

 | د حش « ناک ضغ شرکت سن مع (تس) یاجانالومرریدید نزهوس

 ۱ كن یسراف فاك (دیمرک ابد لو هدیاف لمراد رع» نانزهوسزا دشک

 | یقق كنيس (یرتعس) هنس انع«شمزق ردلوعفم سا ندنظفل ندنسرک هلق

 | تروع یبقنز ها یسک هدو دم ءارویتف ښه ق وف ءتو ینو کم كنمعو

 ی

 | ردهبیسآ ان کهدنرخا هنسانعمیزرتعس کود و دن وام مسا ۱ مدنلضا هنسانعم

 ۱ سکتا تدغراف یرتدس ناز کک ناار یشل 5 یاحاتالوم

 تسزبعسو نانزوا توق 1 ی 7

۱ 

 ۱ ِ « نحر یادیدلوا اع یدآ قیزمه#

 | جوو یراق تی محو راک محو كنم تاجر 1 ۱

5 e 3 Ae 



 هم اساسا

 ۷# نا او عف نلعفتسمنا وعف ناعف سم ۷

 یراوشح یاد یل رضو یتدرع نکلر هندارحالا نمم رر رع هعط» وب یعد

 رد هللا عطقو نخ

 » قفومرولوا ماد ندیا لک ول هقح # ۱

 رد هفورعم تالحح نالوا هدنون

 » كنرربسک ادنک ارعمهک یفاک عطق»# ۳

 ی دهر د هنساذنع «بوسنم هفاک فرح ( یفاک) یدکهدنن اس یلوا هعطقیناس . هعطق

 ندرانوردراوایاو مر ینداک | هدماشمون رار دیاریبعت و د ناک هثببرا مک
 فصوو رها ی دمهرواو ارد ضم ےس نا هنس انعم قمر اب ندنظفا نتفاک ف اک« قشر

 یفاکت غل باب را کشم زاب دنباک مان یت اف د موح س هدازاشاب لاکر ولو (هدسنک رت
 كمك« بولت ربآ هدفاک < وحراشمالب نکودب اراوق رف نکلراشت اره ت هلفاکش

 مےصق هل هلا مف هدب رعنا سارد مرال قلرا ,اهدفاکشاماردوراب قار داکد مزال

 داود طب ر تادا( هک )راروئلو | لامعتسا هدنماقمیربربازاجت هن نکل یک

 (دنک )ذکر ۱ تاودال ا فقبساکر دلوعفم تادا (ار) مواعم(نعم )یدک
 امکرمطةنزود (ریسک |) رواکه دنس ات تیب هعطق یفحو ا یلل اود در دیا

 تني كن همطق و و د هنو ڪڪ (كنر) ردلمعتسمهدبسرافو هدب رع هنسادعم

 ربا یکنرابمک هبانعم هکهعطقرب بو نم هفاک ی ر

 ر و کنرابمک یتعی
 و وب روی ۱

 ینچوا نواول دهواح هوش هک نوح هنسانعم یلهول>ردلعاق مس ا (رهویت)
 ةنکرلا تاودالا قمار دلعاف مج تدارک یدک دل تس كن هعطق

NE EEEیاعلا ورد هستم فد د ر  e 

 نیس (حوش) داد یرکه ولج نیا بوشآ همه اع ۷# دا رف روح نيز ا قاع

 هدوسآو ور هدانشکو  لزوکو نزان خچ هلا هټګم ءاځو مک کټ هدو دم هبقم
 هجاوخر د رق هن رب یربرلانعموب راکر طا شو باوجرضاحو وکه ةبطلو عبط
 رص دندر نانچ » بوشآر شوراکش شوخ وش نابلول نیک اف( تبب) ظفاع
 خوش ےکتنرولک د هنتسانعم لر وش یخ دمه » ارامغبناوخ ناک ر کل دزا



 اره هنسانعم قمرزاردر دصم هللا نوو یربعف كلادر كن هم یاز (ندز)

 هدنزودبز هل. دقت هلادكنو هرز وا سابق فال-خ القت م نولو ا هسر ولو ا

 1 هودورطاق هک ې روا همت ی«! نر همشح یع رد دک رتفصو (نزدکل)رواک

 کم با لا دو یرلصت لفاکو كمال (دکا) هکنوحرونلوا لامعا هدنلاثما

 یک رت فصونز نوساوا هدناونحنوسلوا هدناسنا همس انعم یمرو ا هلا قابا

 اکو كن هعطد خش نو اقر هلوا

 # قمرا وق نتصلدایداواندمشک كمکح#

 رارد به-ورح هد رع ردردصم هنیسانعم كمکح لصف كفاک (ندمسشک (

 تفرکندمشک ار لدرجتزب ٭ تفرك ن دسر هشفلب لکر بوح (تد ) یمظنرم
 یرتسک: لب هدودع "ةهسراق ف اکو ینوکس كنوو يه شش هزمه (نتضکسا)

 دید كف نابعا وح (ت») یئاعم اولا هنسانعم قمراب وقر در دصم هلا هم هاو

 هانم ج وا هقشب ندنوب « غازااه ورس تضکنارب كشر تسدب × تب وخ تماف

 ندہشکرب ی یی-عِثلات ندرک ادس یعع یا ندرکرود ییعع لارو اکی خد

 مهتاب يسانعم یلوو نکی آران وا # 5

 بما ردرد صم هلن وکس كب هچم ءاخویتف ك هدودم دحوم ءان (نتخاب)
 قا .واراقو و خراشوناکوچو یوک الممر داکد هنس انعم صقرردهنسانعم

 خوشش رو ٭ یر ا زا و ینا درک شج یاهرهم( تب )ل بعام ال اکی ک

 تایم اىلاغىخدىرىبعت متو نکیاراش وا نکل # نتخا ناوتنوا یمشح

 مارلریدهدنزا ودزاب روتلوا بلف هب از هبکمءاخ هدنتالبقت سم » معفافر دند مطان

 ا کج زاشانالوم هک اماخردملوق را هنسک یلاشماو یملحو ها ةمعن لوقو

 یراضم كنَتخاب بولوا یضار هزوسو موحم یدوسنالوا ظنفاسناوبدو
 ردمسا هاو نا داوا ندا تدابیر ن بس کک زا

 یدناواناس بدهم دةم کش رد ی

 * یو وارده را ردقهاْس واندب رای

 ورکو قمان و انویواردردصم هبا هجم یازويتف كن هدو دم ءدحومءاب(ندیزاب)

 ییرکیود نو وا یزا کو جر داغ ما( هم زا )ےک رانعمقجواو ك |
 تاودالاف N دربغص) ]تاداهحیدک هدنعبا ر تبلت هعطق نحو |

 یرانه یرطنالثمرواکه د هنس اعم هبعامو یراک درو لک زا م زان ی دم

 لوغشم هر رک ف عفدرم ٭* لفطوعمهارام تسدنح زا تعنص (تبپ )



fr 

 ردر سفت تا زالار د رف« یس هل كانال او
 # یاو ط نس ارم لر نتسارا «

 كت ا نم زتو كعب لوکس كندسو یراعف كنب دو دم ءارو هزمه (یسارا)

 رواک هد !ارآودب ارآ هلل ادیا هب هست ءا كنس قالب ا ردزو ەە ام

 ۱( ) ی رهن دانسازژ زلاح یندنتسرا هلءفذح كفلا هرکصن دار هدظفل ۳

 ٤ ہرا ءا (نتساربب) ممشح ان هبطخو رعش هاکشیاتس هم ادابهتسرآ تنینکو ماش
 لب هد راکه رف مسج هللا ینوکس كئسو یقف كن هدودم هارو یرسک رو

 حالصا الرات نوعا بعارزو قمادو غانو جاعاین دمه هنسانجم یاو طو

 هدب رکنناهج كنهرف هک امافردر دصمر واکهد هن را ادعمقمرداوطروت> ول ۱

 ىع نتسارم و تسا ندرکنوزفا عج نتسارآ هک تهج نازانتسارآ دض نت ارن

 یها هزابا صاح دو نابطلس هکب قو لوس هکرداوادعاش هیانعموت ندرکرک

 ندلاح لو دوم ن اطلس ل روک هن رب یه ازانا هردنکب وک ن فاز کی دا

 تس ا نتساکز ا تب فلزر بم رک( ابر )ر دش من یرصنع یتغیدلوا بانت یی
 نتساراک« تسانتس اوخ یم طاشاو برط یاج ٭ تس ا نت س اخو نسل ممد یاچ هح

 »راشد د موق و اکو نورتسو نتسبا # .تسا نتساریبز ورس
 لماح هدس رعرارد هناوب-واکوب وتروعواکو لکو كن هدو دم هز م۵ ( نت سآ)

 هک یاز تمکح ماشره تسا نتسآ تلف ار ثداوح ( تس)یناعا اونا هنسانعم

 راربد بش بشرا سر اف ٭ شدہ شر وخ شد یوزادناز ثداوح هنوک دص

 9 E هل صف كن هق ءقوف نو كنىس (نورتس) هنسانعم یل "لىللا

 یشاکن سح رار د ےقعو راع هدس رع هکناو حو تروعرصق ها نونو تف

e aanاس دیعد  O1  

 هدنګ رمن ولدرا شید ر رخ مظان (هتکن) بزعم دآو یدو نورتساوح دبات
 مفاف یکی کیدغیدرصقہدہک رت مکس ر دراو تراش اود شازغید نورتس هککرا

 * قمرعوط ناساز مه ندازیدس د هعاوط

 هد رءرولو |یدع:م مه و مر الم هنسانعم قمر غوطو یو طر درد صم (نداز)

 « یرخزادشتسار لذ یاتود تشپ (تب) یدعس جش راړدتدالووداود
 هلا یوکس كنیسو یټف كن هدو دم هې عم ی از (نتساز )ارم ا ار دام د از دنزرف ولو حانت

 هد ازودناز هللا یا هب هک ءا كنس قالق: مر دردصم هنس انعم قمر غو ط

 یعد کروا همت نزدک ل ندزقمروا ± دولک |



E: 

 تسا دیب و هج تسدک بلاط نیا * تسادسر ونتسحربخ نا (تس)

 قحاو نو هلا نونو یتف للا دو ینوکس دواوویتفكن همسراف فاک (ندوک )| ۱ « شانوب مه تونف ندوکی د هب هسک نوب« ّ
 لزنمنوح ناهج نيا (تس) هرسسدقداو ناطلسر دکر ز یدض هنسانعم

 درام یا هش ندنول * تس دوک زاناهجرد ندان لد ۷# تشسنتدءدکب

 وصو هدناعور نه هکر دشوق هک وکر ات ر کر ازم رود واشاد هحوق لو ارولک یخد |
 رار د هوتعم هد رع کش ان ندکلرم هدانز ل کف كن اف( تونر )رولو ا هدنراراک |
 تورفدوشو ایر ابلقع × قاصساوبا سیاف ءا( تس )یرفن سعث |

 : ٭ ىج | نیقساس هوملاکر دکعدول دادس #

 ادوس هلایتف كن هدو دم لادو ینوکسكن هشت ءا و یتفكن هم نيش (ادش)
 ل اما ترتک رار د هنالوا RE ee قشع دوا یس هملع

 انس 8 شوش هج(ثاب )یدعس رس دش اوا لامتسا هد هنس انعم ناو د هلا ۱

 مالو یتف كد هدودڅ فاک (هوما 5 5٩ رز نتشوندیاشکینآوح  ةدیدوش یادیش ۱

 ها و عام دل لنحخ و مسرس ییمع هبا هیتر ءاضو تف لواوویرمسک كتهدودم :

 مد 3 ونکشهداب نامهاکر ھە ىل هلات (تس) ) یرهحونمقجاو نفشاشو ۱

 ر ول دهتسانع-مهفدنکو زا ی قسم دک ادشوهونلاک ار تسمرس |

  Eتاب ر یداوا ساارآروزو بز #

(a)یف كن هسک ءاب و یتف كن هدو ۶ ءارویرسک كنهدودتسراخ* ءا  

 مسا ندنظفل تس ار هنس انعم شقا وقل ورو لرو تاب ر هلا همر ءا ھو

 هنامزرن هیاربب مه ات تس دواره و کز ارت (تس) یروا مک ردردصم

 دا روک دم هن ارپ لا هدد وم ءال ویرتسک كد هدو ۶ از( ب )ثم

 ےسادخ فا هب اس (تد) نام چ اوو درام ن

 هل ہظفلرف ا سدتز ز٤ و تطل فر شو حات بز 4 شورا اس وا ۱

 هب آراب هبا ارو یتف لو اوو یرسک ك ندو دم هج از( روز ) رار دیارک ذ فدارع ۳
 رهاوح رکو هنا ل رکو سم وکو نوا لرکه نسانعم لرو قتورو ت زیک |
 ندنطفانتس ارآ ن الکه دین ام عا مصم(شبازآ)نوسل وا هسرولوا هلا هنرد یلصاس |
 روک ذمه اراد عع ردر دصم م | لالا هیچم نیت رو دکم یلرقام هن رخ آ صا ۲

 ندنوب »شرع لید نق پارا کز شرع لمکت هف نیا مرا (تی) قرع ۱ ۳

 ردنما اور هدنتسوم لء قا ناو مسر قعع لو ارواک یخ د ها نعم یک هقشب ِ



۳۸ 

 هرد هل ر دراو یتعنصدا دضالا عج هلو ارب یر اقم یه هدعارصم و( هتک )

 م قمر ارا- وح مه ق الو هدش هرم »
 تاب كن هعب از علق ود قالو هرت هکنوحردبکه لوعفم مسا (هدشهرتز

 هدنسدام تب كن هعطقیفش) قرقیردصم ردلوعفمممسا ہد یدک هدنساخ

 دزە رع که نساذعم قمربا هلن ینو کس كب هنت هاب ) وایوح) رولک
 هکننوح ردیوسنم سا هدناصارولک هده رلانعم اراک ورا ی دمه

 ردیوسنممساتادارابیدک هدنیسماح تب كن ه عبار علق ولد قمرا ی وج

 + ترا لصف لد له ادنسد (ت») یمظنربم ةبکر لا تاودالایف قم ساک

 تسر ازهمسوراس و> راک

 * داتسرف مه یدردنوک ندربیلرمصا ۳

 هدس رعردردصم هللا ینوکس كنارو یتف كز همسراف ءابو یرمسک اس (ندریس)

 نکی نوا یردصمر دضام هر مسکن اف( اتسرف) یکن درر اسرار د ضد وز

 یدک هدنعسا ا تب لد هعطق

 * ی اند اتسیت ادیداوا ندرك كم“ “چ

 ITE یی هل رسک كن هدودم هم یازو یت كن همسر اف فک (ندیزک)
 هلق نت هدودع ؛هقوفءانو یرسکكنبس (نداتس) ردردصمزقورایتخ او

 ضقو دخا قیععردردصم

 * ندیو د ید كاب ند وبر ید هغ اف چ

 هدم ڪرت ظفح هدس رعردر دصم هل ایرلعذ لنهدحوم ءابوكئار (تدور)

 دیار بولوا ل دیم هب هنگ ءایو فلا هدننالمشّتسمو او هرزواهدعاق رار د ی ءا

 لب ر در دصم هل رسک ك ن هدود مو اوو یت تل اد (ندود) راربدهدش برو

 میسر ودر دام ( تس )یدنخ لاگراریدو دعو ضکر هدر ع هنس انعم لک ۳

 تسا هتفر ندنود سک هتفررع ک» باتش دهد یتفر

 « یوق یداو اندم بول مھ نت رکی جاق ی

 هنسس انعم قج اق هبا هبکه*احو یرارمسک كنه دو دم ءارو كل همسر فاك( نت رکو
 درک هلملادیا هر هچک* یازكی هبج» ءاخ یالبقتسم رار درارف هدسرع ردردصم

 ۱ كن هدو دم هب ابو یت كا هدو دع ةسراقء (تدسو) ر هدنررکو

 یدنخ لاک راریدودعهدلس ر < ردردصم ۳ قمت وتو كل هل رم ڪڪ



۱ ۳۷ 

 * نور ما هعطق نیا تسفاف هوک غ رم 5۰

 جز ارو نه غ سهر واک دنس داس تد كن هعطق ین آ قرفودافنع (عرحس) |

 ER ەدۆدراو هواو هزک نر قلا ودر دک ا ی ردراو ینا هاو

 یهداست كن هر و م هعطوولد شعار دنا ماکت یک ناسا شمل بوس بوشولو

 | حوا (فاع) یدک هدنرشاهتد كت هعسات "عطقول د غاط(هوک) رواکه دنحرش

 زمەدىصقر ماد ناضز دز تفر دغ اهطاس | یان ددکر دغ اط روپ لقاروهب انعم

 یکاردا ع لاک فاق لح (ت») رند نه هنار عاش تاغابم تاساهدناراو

 یعع ثلائردفرحرب نداوه فور ینا" ءروسهشن اد رک اع سلط اتلاف ٭ طسح

 كن هروسرب هدیاشلا ےظع نر 9 مهراردو لد وط قععهدس رع یروق ىع دخ

 نع # قلاو اب ارور ی وون وک )ل ۳1 مط ) ردا

 | تاودالاف قس اکر دطب ر تادا (تسا) نونو ےمو مالو فاکر فاقوء ءافو نغو
 | یسمزمهو( هعطق )یدک هدنعب ار تس كن هند دعطقوا دون ۾ (نیا) ةمکرلا
 | ر دوعا هد حو ملکتمنک اس (م) یدناواناسهدنحرش یناونعیلو هعطق
 یخ نواو د تن زو نسح ینو رر دنوم ا تسفر طظ هدح و م ءا ه دنخذل (قندرب)

 كفا ل هدقنور مهعطق و (ییعملصاح) یدکهدنعار تب نن هعطق ||
 نا اا هکنوح یدلبا هدشن هفاف هوکی هعط» ول ناک( هک ردع روس

 ردطع یظافلارادننعم ردقاس د هدانعم ځد هعطقول هد اط. یابند

 .مهفافیداواشاوا هباشم هنغرمس كخاف هوکه عو بطمه ءطقود هحیدقتو |

 » قدربهزوکب اوصر ولوط یبتردشوا * ۱

 رفصهدس رع هک و هب رسک ك ندو دم ءاهو یرسکو يتف كن همقوف«ات (یم)
 هدیاتفح هشیانعنوام هدس رع هک لوط هد !ارو یمن همسراقء 1( ر )رار د یلاخو

 (تب) یزررت باص رولک هد هتسانعمرابسنورشکیدمهرردالوو نولو

 (با)اهرازا نیا دنن ر دکدمآنآ تقو « تسا هتشکررکم ر رضانعرازانراچ

 ینلب نبدا حارس ر دما صوص كيوصدلد هدجوم هاو یتف كن هدو دم هزمه ال

 دنک ادب تصاخشتآ لعف 4 زوعرد وک تس تش ار یبا علعدرادبا(بس)

 تحالمو تقاضا نچ لۆارواک یخدهيانعم ید هتشپندرو * ر 7

 | سماحرایتع اوردق یسعع جیارش شوروزرط ی ثا ا” تدزو قاور قسعع ینا |
 بز و RE عج سداسدوهتمودارم عج |



 ۸ رب ام

۳۹ 

 تربع ىذا ناس .« اسراصیاف الا فو> قو وارد فادص الا ی ءا ارطقک

 هعنم بثاج لو
 * یاو حس لس ی داواروتس مه #

 تو زدگی اوح بوكر هاو ین هدو دم ةبقوف "انو تنی (روتس)
 یرالارا »روغ یار مصر د هکیتسدسنشنآ ( ( هعطق) یدعس میس یلاثمار طافر

 روک لا ایدنکرب تعانقا ٭ ارراد اند مشح تفک هروتسزاداتفم

 ۷# فاء هنس لس هب ناو یخ اد م

 ر د عیاشی ده دسرافر دس رغ لص الا ق تاع ظف)

 * نولاص هدیاسا + رم

 هکر لر دناتااور هوش هدنس همست بدسرلر د نون اص دنا لره فورعم نوتا
 یف.دصت ] یفولاصادسا ینودلا نجسرلا دع دش یحاص فراعلا سس یدحوم

 تباصا ینو یتعیراب دید ینو بلا باص ا لغم وا مزال ےسا بسانمرب هدرا

 یمطثرمم راب دید نوب اص بو ناو | فف هلا مانارو مه هدعر رولوالعد یدلبا

E)كند رف قادک » ار هنسوشهداننواص 4 | رحاممع ءر  

 ۱ موح سهیدنفا هلن ادمعنونفلا دنار نىنا وک فف یرو عش

 هدزکت رش دنع م اطلس یدیا یس هنس ترد ناسقظزون ك هنبراترض> هلروفغمو

 ه دت داعس نامز هکی اذ کرب نسرا هدب اوج مدلبا لاوس ود راو یر وعش كنارف
 یلاعت هلن اورا دروس ودر دیاد انسا هن اص فراعملا سش یون اص نالوا دوحوم

 * فکر رد هکو ہک هد ہسراف چ لا ا ةقمقح لعا

 نوساوا كنابرد هنسانعم لوک اقلطم لوا ردهبانعم یا هدیسراف (فک)

 یکی اود رار د هب همسو یراک دروس هنسوربا كنانزرا هط اشم ینا نوساوا كنب رغ
 ل الوارده انعم ج را یڪص هدن رعردر اس یدیدشتو یف كا اق ا

 یداباتیافک ینعچ ثلا ر جزو عنم یعچ ینا رار د ید هح ار هک ی هیآ

mE 
 زی ادور رع یس ییعع هل رسک هدد نعم لف نامح (دحظعل)

 یدلم | تراشا هنغیالو| لضف لها لنس هد دو سانت

 ٭ فل رخ یاری تسک هللا ٭

 نکل ردلمعتسمهد شعر مک كال در هلصف كمال (فخ)
 رداوجت هدک اتو دیر دلو مکترهشهدهنساا ود فاخر

2 



 ۲ رج اب 4

 هدنس ول ارب رغ طان کلو رو هنسانعم وعنا وا كیرار دراوهشر دیک

Fo 

 ناطرسح رب هقشندنو» هتفا ناب رکر درس فشک نوحاراههننف « نام زرنا
 رول نان قدر یمای هام

  3%٭ دراو صرد هنس انعم و کیا

 یرسک كز هدوم ءارو یتف كنهدو دغو اوو نو کس ك نارو یمض مم (دیراوع)

 نوکللک دا بابح (تد) یاعاواراردردوول ول هدس رع کوک اهلنا لادو

 زدعباس یخ ده دیسرات لدم لاد (رد) « هدشکردنالعلو دیراوهوح»رغاسب

 هر د هلل ردراو نسح ما|

 × فدصیدكس رد شدا یهامشوک *

 ولولوح (تس) ورس رام رولواوصتاهدنصا هکف دص عع )ی هامشوک)

 ضا یهایدمه # یهاوخ دیدرکن کزانار شرس ٭ یھام شو کر دنا دشاب

 ۳ رو را ووا ا دنا برد رق غو

 ز وواو دقالوق شوکه کنوحرولوا يد ین الوق ىلا یسسکر ت یانعمرار د یهام
 هدننمات تب كن هعدار هعطقود قلا یهام یدک دنیا تس كن هعطق رب

 درد د لا ند ام اف ویو كسرد شدا هڪآوا هر ول یدک

 هدنلادفدص (ءدناف) یدک هدن-رشقاونع كن هعطق و یناس (فدص) هرد

 هل هفصت ناس هامرولو اهدنرلابر د نحو دهر ےک ا زدناوحرب یکه غب ولد اک

 رومغبناغر رسا نیزغا هنزو برد هدشوک یشزکس نوا ابلاع هدنش یسهر کب

 کدارک اورارد هدرف ید میر داک ا رولو را تار هر شود ی طو

 جوا ه هرکس دنوزاوا لا هل ما هننکوا هدنمق نکآرریدناوخ | اک هسرشود
 یا هدر دید دعا م لحن رد

 هنابر درعف هكا یو کب اه دعب ناو دح هد مما یادت ا ف دص ( تمکح >)رولوا صفات

 زن | تکر هفرطررولوا یک ش اطهدهرلاص لوک رب یک کوک حاغ | رکو

 قلو الباف هام و ڪنا کت ب اومحلواروطرولوا یحاص هنالئراوطا یصاح

 کت رخ تلا" روط نوا قلو ا لبا هام ل اف هک ټر رڪ ینا روط نوجا
 موك ناس نوح ارد لمت فد ص (ترع) ولدنوسعریاداسف هلج هد !تکرح

 هد رم رکو هدر ركى راروان ال  هدنوک دلا هز طق ند رومغد هد-نفورعم

 رهزهرطق نشود هل زغا نالسرولوا اونا هرطق نشود هفدص لصاحرارسنزغآ

 + امذو هصقنم لدثلادنعو» 2 ,ددولبادنعناسسالایرا(هعاطق) رواوالتات



۲ £ 

 ندیزا د کو ن ادد با هبق*یازو یقه لن هدوم لادو یم كهسسراف
 داتسا یکزادکتاچرواوا ید یبکر ت فصوورضاح اور در دم مسا ندا

 زا کو زوسدردب دش نمراکه زانوهوسش یحزیدوعان (تس) ییمطا

 ۷# ف هکل اب یدهش# ان هتخ وس #

 کور ی مھ زاذاو غغ مسا قادن هل ناتو دلمه كن هدو دم نیس (هتخوس)

 س دا ناشادنانناوتت هنو درد( تد ( یدعس ی شرواکهد هنسانمواو

 ورو كل اب هد فو یب ف هرقوفءابت (ف) انار تاکو یتا یا

 ناروکهکدش نازورف نادنح نمهآ (تب) یناوا 1 ےک هنسانعم یشورو

 هتسانعم ترار یخ دمه * دن کن زوسرد هتشر نازوس هان فازا # بشم |

ES. 

 هد رع هکر ا هنسن یل اثماو للو حو قانحو یسقاص هل رسک كنس (لافس) |

 ٭ مرکواض تب اغزا شش هاکب (تس) یرفن سهشرارد ووخ افو راغل ةصاخ

 یلاثماو ما دابو قتسسفوزوح ی دمه + لافس لنس هحو ا كی درن ره وکو لعل هح

 هفزخ هلانرعردکرتشم« راردلافسهنغوبف لراهنسنا
 هد رع هنسانعهروک دم لاته هلا اف و یراخق لزم ءازوءاح (فرح)

 در ددکتقطت دون رهک (تس) یمطنرعم ردل هتم لارتشالا ىلع هدسراقو

 ین انا دو نمراتفک هک فرش

 هر راکه غرا ید لو غاغد زوق »

 : عدفضهدس رع هک اقتروق هل همسر اق فاکو یت كن هدو دع ههه نع (دوع)

 یاربامناتوهشدوکم (تس) ورخ روم رار د ین دزغجو غزو هدسرافرلربد
 كن هدو دم دسراف فاک (نیراک )دشارمسرد کک و غزر ع ثددح » سرمو قشع

 ]| ترا هدکر نو لوا باکس نوسلوا لار کیلو وص هلا هم یازو یرسک
 »د اخر بآو دارک | شعبط فطاز (تس) یر سه رار د غص رن هدب رع

 نیراکدنک ناوروسرم هراخ كن سز

 × فشک ی ادم ەغىمولباق ید دو <

 PTET هک هخنمواد اک هبا یراق لب هجتم نشو كفاك (فثک )

 ۱ نمادردتس اریاهدرا (تب) ن نان ز ریو اف دیت لرد

 رحا



۳+ 

 بت یحاعا دروم یاب ممطعو لرز یعع لوارواک ی د هنانعم ت ترد هعس

 مهارب ,ا یو هدراکنهرف ١» جنادسوح باک مان تلا رازبدسآ ءسرعاک 1

 | لصالاق (هنز سنآ) رواکهد هنس انعم ح ور یذو ناج هدع دق س رف هنسانعم
 همر ءاهنوج ا لقنتمالع هدنرخآ هن سا نعم یب رواش هزایدبا یمکرتفصو ۲

 نواقر هلوایمکرت فصونز هکنوح یدلوا صاح هننسانعم نا ا

 یدک دن سماح تد ن هعطق نشد

 ۾ فخر دو اقر د هع د ملغق لک #

 هراعتسانکل هد هسا هنساتعم درور دهن هلا مالو یم كن هسراف فاک 0

 ۱ یروعد مب هک روناوا لامعتسا هدهنسانعم سل آ هرارش رکملعق هل ر

 راردبا ناس ی می نانا تل بازار ردا ردت مو ص

 نادا نامیمه دسنردهاو ناخ اد لک زد زمر (ت) ورسج ربع

 هد رع هکو اف نکن زود هل اافو یه تن هډ چم ءا (فخ) غارح درا لکه کنوح <

 نانا كنس هنز سن آ (تدب») یرفنس رار دیا ندنربغو ندزر راد هقورح

 3  فخ نیرب خرده د الفا سلط ازا ارامش

 رواکهدهنسانعم هع وا

 ٭ یوغص یاد نخ نع بحاص#

 ی لو ارد هاتعم یکی هلا هسراففاکو یراق كوو كن هم ءاخ(كنخ)
 داس یم نوح دیو كس (ټس ) یدعس س علاط دوعسهژ ت تحاص

 لاک رار ددر هد رع درس یعع یتا ٭ در یکن ی وک کس کت | نخ ٭ دره

 هتشک یک هضورنارد هک » یرم.داو نخ تاکرح ا ادشاب (تس ) یدنخ

 ځان س ڪڪ نات سش

 ٭ فشخ هر اف هب یلوط ید هعکنس
 یرلع» ا هسراف محو لا همسراف فاکو ینوکس كن و و یف كس (هحکس)

 (فشخ) زار د دربه د رعرار دید لر کوو هع هک یلوط هللا همسر اهو

 راریدراف هدنکترط هد رع کفر یعع هلا افو یراق كنتم نیشواخ

 «زادکوزوس ك عزا ىغا یدلوا « 3

 ]ندءطفا ندزوسدوخ انتخوس هلا هم یازو یت كن هدو دغ نس(روس)

 فا (زادک) یکز وسم اغرولوا ید یسکر ت فصوورضاح اور دود صم



۳ 

 ناو دالا فنبساکنم یە (ذ) یدک هدنناونعلواهعطق یلثم ( افرد همطق) |
 ینقرق وید لوط (ر) یدک هدنسرشیرشاع ت كنهجاسرد فاس رک |
 ڪڪ را ڻاو دالا ق قبساکر دهیشت تادا (و ج )ر واک: دنلوا ته, كت هعطق |
 رهک ال او ءا( تس )یا چا الومرولواو عن  هدنا کی اوت ابایتهف(فدص) |
 لسکوهلبانیتوضو نتف هدد رع« فد م تساروا رهوک لف هک» فک اردو |

 | نل ا نم یا نفدصل انب ردعقاو هدناشلا مع نآرقو هننساسنع«غاطع ول وا |

 رواک هد هنسانعمیذالا لخ دو رار اک !هلوا عفت مم هک هنره یخ دم نیعفترا |
 هعطف ,دنفح اف فرس یکف دصرلطندر هک (یعم لصاح) ۱

 ٭ فص یس لجسم دز هتسروهدرب#

 (ت») یسودرف ےک اقافم ص ی عع هلا همر ءاه یراصق كلا دو كنار (هدر)

 ك ةروس نمرشیسدمه * ناار نتصرناوخ دنت س * نان اربا دند شکر هدر ۱

 سو یف كنار (هتسر) رار د هضم هد رعاک | هکر ولکه د هنس انعم نکو د ۱

 ؟تبر ےک هنسابنعم قم یکه در با هنر ءاهویکف كن هنقوف ءا فوکس
 هدنک رب« لرکت مآ تیسررید شوز ( ت ) غبار دنا دند هتسرو مدرح

 صال نهج لزا روولکی ند ها نعم جوا هقشنندنود < ركز هاکوحش درک,

 هارهاشو ماععراش ه٢ ثلا قوس عب رازاب نع ا شاتروق ییعیهدسش |
 ےکک اضیا فم یعع لب همر ءاهو یرلکف كلادو كن هد یاز_(هدز)
 ندو» هدز نیرزرض یو قوط» « هدزرب ه دز نا درکو دن د.-نک (تب) ی-ودرف

 یعع ثلاث هدير یی یا هدروخ نع لوا رواکود هنانعم ید هقس ما ۱

 رولوا عقاو تفصهسک ارتضمب ردلوعفم ےسا ندنانذا ندز عیار هدرکروهفن | ,

 هنهک ینعچ عااس باک ر وامس عج رم داس یک هدز مدو هدژادوس

 * فرطیو-رداک ر۳ ودل وس #۷

 ا

 س

 هکنوح هنسانعم فرط رهو ا ره لا هناس و هدحومءا PHT (وس وم

 (تی) یوم فرطوباج نع هبا هنت ءاوییخ كنهدود میس (یرس) |
 لفدح كنا هدنوب »دن دود سد وسرمناراتسرب ِ دیدن دن اع هدزا ترا۶ا 8

1 a 0 e 

 + هد 0

  ۱۳۳۱ —-_ ۹سست اس سس  iل ا ا ل ل ا

 «٭ردند آی خاج هنز ر اودنز چ رارب دی دوس | :

 راردناندرودد هک قاچ دن نزوب هل الا دو یوکس كنون ویت كن« «یاز (دنز )

 ) تس ) تڑوس ےکح راربد هح دقم هد رک ةداخردكر مشد ەل رعهدانعموب 1

 ندنوب » هتسکتدنزرفودنزدوب هت کا ۶ دنزنوح دنازون ح دءنمرطاش نوح
 ]| تستی تست و سو و و سس سس

 س €

 هود



۲۳۱ 

 هردهل یدلماتفاطاارا رام ی قاشس ماا هدنوآ

 ٭ عاد یعب ردیاب هج رع یاد نخ یک
 هد کر هک لاوس ن داوهخنامز لوارد هبانعم ترد هدسراف لک كفاک (یک)

 ٭ لالحوردق هدادا دخ کارت (تس) یطا رار دیارمبعت هلا یتسهدس رع نق
 E و کن هعطق ینا اود ءاشدایک ینا * لاور کره تسن ارهدادادخ

 راد نان اکو ناک« دة د لو اداره عج جاری د کهن بره ند هی راض ان تلا واک

 ہباشتآ کا وا دات و یک هدس ر ء هزاک انو كا ا یعع مدار

 تنککحالع + ی یتترکآ قروب: توف (تع)لا-هجاوخ روا
 ندغادهدسرافهدسرع هنس انعم نوع ار دلسلعت تادا ین یکلاءاودلارخآ
 زر دهد هنس هناشنغادنالو هدناومحندیو هدنا نا ند نالوا لصاح

 » یک لیلبوقو اردن اتساکرب ماکو #
 نمت (لیلب) یدک هدنتلات تس كن هعبار ةعطقود دربقوح یلک ( ناتسساک )
 حاصاذا (هعطق) و هددکرتو هدسرافو هدس زعردشوق فورعماب

 نکس نمءاغسلااممدانف»* لوس ص۶ قزف ضورراهزال ٭ لاب حا دوو یرش
 بیادنعو لدنعیسا ةضاشهدس رع ٭ لزنمو نسج ی رک د نم افق × رم

 یلق لدنع كىن (ت) ناف م دازتسمر د هداز دی نر دیراطفلم دودو

 *ازویرتسوک زاوآر دنا ماکو کل ملب كس دکعاب * دروا له-وزا » یداننل

 * نوکلکرات ددة رط دشا ره # نو مرمهریدراب هک دز ا لذ (یونث-) لکی ا

 (ت») کورعاتش ¥ مس دزرسرب لک دنرادنپ هک # عسددنسوينالبلب ؛مدامد

 هناشآردکنسنشر معهن # كس ووا لب بوی غازک

 + غار غ امر دوب هب شا تحاح هنهپازاکربس»

 فورعم (عا) یدگ هدننلاخ تاک دنا عطول درب یوحیل ک (راز ک)

 (تس) یزربت بئاصه اهم قشم یراهزاو راصثاو هاکحرفتو هاو ||
 ۱ (عاد) غا نرد تارک نیش لد مش »غاب نرد تسفارخو ترا کندن
 (تب) رعاشهاکحرفوراز هفوکتورازاج نع هلا هېچم نیغو یف كن هدو دم ءار

 هوک نمادوعیا فاذک غار هتشکیور نت همه هدرپم یو پک نر

 یسکیآهصضعو یرکت اهج لنهرفف اذکرولک هدهنرلاذعم لابج هلقو
 | اھ ناک اکر ارد خد غاز عانندارارب

ER ۷ ۳۹ 

 اچ ۸



 ر یدک هد ان تب كن عقیق رک دااح ینرداو رهام ۳ ریتم

 یو Tl نود
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 دیار عد شا هظطره « وا نب ز هک اهح هاشور نارق بح انس( تب )ملک

 ىنى لاو كن ارو ینوکس كلادو تف كلی ها وم۰ ءا (هقردب) دوشاښهر

 هقر دی باطهار (تد) یملظترمم اشیا لدل دو یداسهو دش سه ی عم اب همه

 فف ندربه ار لفل | یدو (ربهر) رب رک شد وخ همهزقاصت هرک شش شان رد
 تس كن یو | ؟سعطقهدااس ین داوا یم ڪک رت فصو رب هک وجردسنکرتفمو

 مدهر 8پ نآ یس کی نر یار ( تس)یانتنیس> هج او یدک هدنت ماش

 (عارصم) یک مدعا ایام یوچا تنیس (غارس )دز ناره ر یاب |
 لول لوارواکیخدهبانعم کسا هقسشس ندنول# دازآوهدن هکنک نه فسول غارس

 باطو دقفتو لاوس یی هدس : رعنوغزا يعي ل اض عع شات هنس انع:یهروص

 كعد هدنوروتک اب اراسوزورفب قان#

 ردرضاح مما ندنظفلنتخورفا نک هدنلوا تیب هعطقیتجر ازووا(زورفی) ۱

 رولکهدنزورفاودزورفا هللا دبا هه ےېګم ءاز لب ه-هگد*اخینالمشتسم هکنوح
 هنلقنم ههم ءابتافلا هخاؤا لخا د هناقتشم لئ ازار د لص ە دوم انیءهدنلوا

 ےکتنرد ر ضاح رم ن دنانفل ندروآلدغذحو او (رات )یدک هد همدم وب درز لوا

 (اها) یدک هدنرخا تس لن هعطق ینچو ا یر کب یس هدو ماکتم عر ا ذم

 یدک هدتعپا ر تس املا یطق ولدوب نیا هکنوحردک ي م هتسانعمهدن و

 یدک هدنهدار تم كن عطق ینکت|یهرکی ولد ناکم (ح) ۱

 ۱ و جارسید )مت سم نک یداوانادعمت چ

 (ت) یدعس حس نادعع نع مان !نونو یراعتف ننه رع فاكو كمال( نکل)

 یل اقش ندنو * یتکیلرم سود عش نم نک و دش ناتح نادهمرسردلسم

 .سواف یسعع ثاا یس نا دعم ییعع ینا باتفآ عج لو ار ولكى ده انعم

 ا عیار کل وک

 ارتا یراق بوون قو غا دنیا ازاعیدیها

 »مه هنع اد یلعا د ند مه د لوس نو | قاب

 اد لدا غا همسر ءاهو هحوتفم نوو هک ءا. نوګ | تسل دنر (هسعاد)

 (ت») یناعل او ارارد یاغاد ەدىك رتةاوکمهددس ر ءاک ادک تل آ | سهدقح اروا

 رب رخ ما ۴# تسا هتعاد سس اس رب رهم « فرش هتفابنس .دنهزا نان :

 ول
 ےگ ٠



 لا لعاف مس ادوش اندو ن دوغ لنت كانون ابن یدک ای آ اودلوهار
t ِ . @ر 2 - ( 
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 ةعطقلا ذه ح رش ف قبس اکر ارد یخ د دور هدنز هکر وب مرن نچ (دور همدا |[

 هن انعم یاح یرددورهدنزم ؟کترواوا ید یاحیعوط یسسک رتیانعم

 هیبسنانعف شو یاس ا هدو دغ ءار دورردلعاف م با ن دطا

 × عایراجكت اهدار د هع ابن نهرب

 کردو کارو ھشمو ر و معمو مظعرب هد دسنع دور هدسباز هدناهفصار 22

 یرویزمرهنو هرو نما هدک د ټک هلترافس هناربار رخ ماانئ وح ٭ متر عا

 ردن دن و داح مر غربت هجرکت یاکش ( هعطق )رد هنس هعطقرب ے ۶ شل اش اءوربس

 نطخ یورباراجرب بور و کک هدناهافص هر دندنراوربا ناک ام امر اکدکح رم >

 هعدر ار صانع غاراح ی دمه ٭ر دن درلو شو لمس غابراحول ی دید ۾ مدروص

 یسسکر ی انعم ر واکه دنر شع سماج تس كن احالطصا کسر یا مد سام
 دواکهدنربخ تب كن هغطق ول یاس .كغابرولواكي دغا ترد

ضنوغزا ارک لوهار#
 . ۷ ه داش مک ش لو مبا

 (یار)مابخر عحسر رم د قیر ط ەد رع هک لو قلطم هب ااهراهظآ ) ار)

  هنا هر ن كىل ٭ تس رکیدمر هناضم بازو و تسوس دصقع هناصع تسهار

 ید هانعم ى دوق ندنود 3 تسدیدا دنا و بم ماک کار و ناداناز

 حص ار لقعو شوه یععثاات هجو مرک عع ینا تداعو عسر ی۶ لتارواک

 سه جی من رد ی

 : هر هل دح كفلاهدانعمز کس و رار د يدار ېک ی راکدید یار هن رلهاشداب

 سو دید قاوونوغزا ,دسکیآ رکو(هارک ) روزا یو

 + وها رر داماس مدو هک کے و کنم نآ (تب) یاحالنمر دلم هتیسمم داوق عمو
 | رد هو يخ د یسبکح ر یاسنعم# ماهدروآ ارور نونک | کهرک کار تره

 انه قبس دق( ار)هنسانعم عیاضو تا موی مط كن هسراف فاک :O) وج
  O aEیی قرقهدش هکنوح هنسانعم ۰

 رداوعفم مساند نظف ندشنالک
 ٭ عارم رھ ر هو هور دوامه ررو الق يه ٭ E سس
 | یتوم یداهو لندو دس ص یععر دبکرت فصو فة ندایهاردلفل | (انهر)

 ندب اى ۳5 تب لر ههطق ینکیآنواهدب ار هک وح یک یتیدلوا

 ۱ راخاش 6۰ نک مرا غابناهجردیدیدنرک( تب )ردشاش ده دند ر درس هععا هاش

 یو

۹ ۳ 
 5 ۵ رلحور اکدممطد ا5

۲  1 ¢" 

 2 مهم رم از رصتول |

۷ 

۱ ۰ ۱ 
 لول ور ر۱ )موج ر

 غان رام
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 | ین دم» یکم اک نهو تقو یم لبا هجم نغو یکه كن دو دم دیس اف م ج (غاج)

 ردن ال یاتغحهدالصا ظفل و رولکم د هنسعانعم تو دکنع
 ۳ * عاج لوک تعامددسابهس رب نس هلو اع اص

 (دشان) کنوحر دکي د نولو اولا دم نوزو ا ینامز كغامد یسسک رتیانعم

 ء7 ردم 2م ی د هدر اقر دہ ر٤( عامد) ردس "اع ها هدنس هغص عراصم

 ها فاکدیب اش نت و فا (لوک ) و دلصتم باطخررمض هس رک وه

 ی دوغا ارراک د هتساانعم لوزام ی دم هالع)توصو دناب زاوآ یعع با
 ِ نامز )غ( زدمدشصتو مو بلخ ی هصاخر دنر اکدید سخ هدس رعرربد

 1 ند همسری یاضءاغام د هناکه س داوا مولعم لم ةهفت ول یدک افنآ اود تقوو
 نوزواینامز كتا درب هحردقتو ر دترادعندناداجاراح هلنس هقالع ین داوا
 آلو رافع نکلردکر قف هسحو و هتسشبارواکمز ال قلغاص هن لو اولادص
 ر | لصفو مسد تفو هدر دک د یقو لورام دا رمن دغاچ وک رای دنیا هج و

 | تقو كغامدیمانعم ك نىك ر ت غاج لوک تغامددشاهجریدقتو  هنسانعم

 ۰ ردکعد نوساواوا المو ولتوا رط بولو اا منو وشن یک ع س ر ب

 ۱ 2 * نوکان رش نامزرب سخا هکوص لوار مش یو> ٭

 ۳ 2 ر یانعمر دهه ند نظف نب رش یو> هل فضا ( مش یؤح)

 | ید یم دننماخ تس كنه عرار عقول ذ قمرنا وج هک نوحردک عد خځامرا

 : ردر وام مه دنع یرلهسقر دنمسا قوشعملداهر 3( نی رش)

 * ع اط یک دادنوتسیف ه کو داهررف نکهوک #

 هنسانعم ی زا غاطیدب |یبک رتفصو هدنلصاردبخمالداهرف (نکعوک )

 یفحو یی نڪ یدک هدنرش اع تس كن هعس ان هعطقو د اط هوکه ک نوح

 ردع ل عاف مس ادوخ ابرها ند فف ندنک تملک دنتسهاس ت كن هسعطق

 دادد(نوتسیهوک )یدلوا یمسمو د نکهوکن وعخی دز اف یاط بو كاج داهرف
 ۱ نامزز دقو هل دق لمرونکوص بوسک یناداهر د هکر دغاطروهشهر هدوع

 1 شة توزاق نتروص اس رشهشاط ییدسکو هو بوشلاج نوح انب رش ی شع

 هک نون رولژا كچ د غاط بس اغا یب غاطزسکرد یسک یانعمردشع |

 | ود درد نوتة كرل ا تاودالا ف قیساکردشن تادا یافت قسسدقهوک

 رولک دنعیاس تب نام یفجوا ی
 4 * دورهدس ار ید لر هت کهدنرهشناهفصا *

 هدیعاز
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 ریسه هرزوآ ل اد عسا ولو یراریسفت كتغل بار ادر رخ اتر درو ا

 هکنوسلو  مواسعم ( هتک )یدک هدنسداس تا كن هحاسدلصفت قارا درو |

 ردسوکعم هروکهروهثمردربسفت ناورربسه+ناح هرو ص هعأامصم سرت

 هر لسه دول( تس )  قنا »توم عبد فکر ق رکن كارو یک تم ترم |

 ندنظفا نده هلم كجم (هدسه)نتسل ر کد تسدنخ دا

ISرگ رد هدم یب اقم کیس ندعم ا رمبک كند یاز هه  

Eموشهدنکر ر جد سن تسدزو ٭ موش هدنکفان  × 

 هو نو * موشەدىزموشرهدابز هکنوحات # دینکم یارمصزص  ماکراسنز

 مظع ءربخرب هدناهفصا تالو ین شب وزدورمقف عج لو رواک یت د هیانعمترد

 ناول ربندنراناوام نارو عیار يلنعولررب تلات رار د ځد دور هدر کرد[
 ردشت لاله هللا تشمرب سر یا دکردممان ۱

 هر د هاب وا بلاسل هد انعمو ازت رل لوط كب 4 ۱

 هک بد ناکودبوش اطندنغا دو دو هنس انعم لوط كيرودمدنک رت فصو (نیربل), 9

 ین دی ترک و د یادو د با اریزنوساوایرمسعنوسلوا صوح هس اعد

 نصر ن ڈاک دن رشاع تس كن هعطقینکیا قو ۲ هر یدک م دتا ات تب ك هعطق
 هصغرهزر ماحرغاس(تع) یقدمشر ردف خم لءاف مسا دوخ رها ندنظف) | 1

 لبا ل سوفا (بلایل مکس مس يک عدم درک * نمد تسرب رہا

 املا رکج نوخز تسلابا (عارصم) هلمم

 × عافتهس اوا لوس كير دح درعا س دمه ٭

 یاحادسنآ نم (تس)یدنقر یری م ح دق یی لفه بچ »نیغ (رغاس)

 لصالا ف # در ر مرغاسر د مغر ھز مشاندلخردرک ۱« نوک« قاس تسد کی رص

 (غافت)یداوا بلاغ یلابعتسا هدح دق یلظد هرکص یدرارید هح دق یو ط هللا بارش
 لرزب رغاسو مظعحدق یعع با هجم نو یراصتف كن هدو دم ءافو كن همقوف ات

u ۳رازهادایلودسعمزیرد (تس) یر شا او  

 کوک افق سعی هناسهآ ی دمه« غاضت "ساک نکب شونربکتسدرب »ل انس 1

 .نامز هک وحر دهل شرط هراعتسا ندانعمر وه داوا یانعمزواکهد هنسانعم
 رعایس ار هدبکی درلرا بارش بو دیارغاسنس هاکو ید ناشر هاب ثم دلا

 قداوا هنسانعم

 «رد هک دا لاوسرطاخ معام | تفو عاج #

 ۳ دو
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 نیش [شرعو یارک بنجرد نادان هشسودز
 | رد هنس هوپ شوفو

 رواکهد هنسانعم ن طو یھهاک اص وصخ
۳۹ 

 م اک. خاک یم ادصنوغزوقو هراس | خاک

 عرک شف ہلا ہیک نیسغو یک كن ه دود م فک (غاک)

 هر بسزا عارخرسنوح * اب زور دبا قرب هتربازا (تبب)کوءها نارطق
 ىلع کیدی تانا وح هک وک ل وار واک د هنا نعم یکی اه د ندنول اوز

 عاص وە غالاک هلانواموعدا رفو اینا اردو بو دن.حرارکست بورقبح

 غرا هدلاح یني داوارر کم (غاک خاک ار درول س موی د سو الا هدسر هلا

 « غا غ ابصهاسنوح فات نولز دش(تد )زار نیدلا ناه رب یزاوآ نوغزوقو

 غاک خاکردنادنامو غاز دش نوری غاز

 ۹ تیدقلغاصکدنز یداوا كلر د:قاک دیز #

 هدنرسآهکسنوح کان (کدنز) تاسیعع با هتک اهدنرخآ -(یناکدنز)

REEءاھ هکلو اه  

 (یعابو)ماسخ رع جش یدک هد هم دود درونلوا لادا هب هبسراف ف اک روب نه

 لکم کنه تسا !یاوحرورز اتلصاحدوخ کش [ینادواحرع ہک شو ی

 تش ایاکدنز هکی د شا شوخ و ت سمر نارا و دانو

 * عاصهدنز ساوا هدر دلو المو ناور ناج ٭

 رقت هل اناج یاورو ناور یناج هح رکات غل بامر کعلابو (ناور )عع (تاح)
 هک حور نالوا صوص هناسنآ ناور هکنوحردراوقرفهدنرانش هک اماخر درب ۱

 هدر سفت هداک ناسلّو هقطان سفن هد هلقع مواعاک ازاللوا هدناوسرناس

 لئولغب) هدنقح كلا لاعتو هنا ڪج قحر آرد فا سنا حور ەد هو ص نالو

 حورناجامار دو تاور هت شرار درا شهروس (فرحا نم حورلا لق ح ورلا نع |
 دامه هدننسهسا ر عم لار انس نا ےک یتسرولوا هدهدن زره هکیتآ وح

 | یر كناور ج دمهردشود تساودح حور EEE هقطا سهناورز
 | مدرپس (تد) ردشق ره رمصتهدنس وی دعس خش یخ دلوا هتسانعمیناسنا

 | هنسانعم ناو ىح حور: ناچ لانادزمب ارناور مدرب * لا2 مفروناجارت

 | یاکحدنز دا نوح تسکدنزناضرک (تس) ردقطانتس و یشیداوا ۱

 |رونلو 32 وه سام ناسناور یجاکهدروعش لاثهرب و ارناح یه دمو

 | ناور ناو هتسخدنک,تنیاهکنابزمشز شب راک مح زر (تس )یدسا ےک

 ھا
 ود

e 



 ۱ * عامدرددرا توقربنعیونوح هعاعق#* جم

 تس كن هعطخ ختا یرکب ودوفود (یو )ید هد هسماخ هعلطق (نوج هعط#)

 "(توق)د ریس قوا تا كن هعطق یش دب ىلا ینا (ربنع) یدک هدنسین ۳5
 لعق ندنطفل ندد را هلبسصق لن هدو د۶ ٌءرمه (درآ ) ردس رع تر دق یصعع

 فورعم(غامد)ةبکر لا تآودالا ف بساک ةر رايا ء ابا نع( رد) ردعر اضم

 هعلیقرررونک ِتوقهعام دیکر بن عمار( نعم لصاح)

 ٭ غاز هغراف وکر دنح رکو کو ل ڈک هحرس#

 فوک س هیچم نشو یربیک كمجو ینوکس كنونو یبض كفاک (تشیفک )
 لعحوکر ت نر اص وصخ رار دروفصء هدس رع هنیسانعم هجر البا فاکو

 تز زاب تهدن»« تل دهم نامژرداورسخ ( تب )کرفنیماموم را دراثوق

 هب اارو يتقف كن همق فان و یم كن هدو دم٤ دحوم ءابو يتف ف اک ( ر ویک )نیک
 رکاب هدبش( تب )یمظتربمر ارد هماجبهدس رءرونلواقالطا هنحرکوکع اولا
 كن هدو دم م یار (غاز) زاو رب غرا دنکسمرتوبک# زار ۔ھ سم یشحو

 (ت») ینا يک رار د بار هديب رعرد هغراق ه اس هل هم نیعو یک

 یندمه * تسوزرآ لک شور ارغازو دنغاز# دنورس و قب اب اسکیایناعاخ
 رواکهد منسانعم فورعم نر ندستسوم لعو و و

 ح « غالک نوغزوق هت افردککرا شوش اب میح چ

 هد رع کش وقابل ف نزو هل ےجو نوک بسكن ونو یم كن هما (نخ)
 شوخر هپ اتا درد هانع مو یخ د هد رع ردك ړ تشم تفل (هتخاق) رار دموب

 ییج هدیس .رعرلودیارک ٍ هدنرارعش ارهسربک اهل لوا شوق مادن!بوخ وزاوآ

 یشعد ود را دورس ر سر کرم ( ت )ینا علا وار واک تخاوف ۱

 رار د بارغهدس رعهکنوغز زوق هب راف كن هدو دم مالو كفاك( غااک ) زایمدراب

 دیک غادهخر لدناکس ۳ رنک غالک رمهرازکره (تب )کرمی

 « موق لباد بارغلا ناکحصاذ(رعش) ردراشع املی ی دهدس رع ینوضمول

 » هود یداوا نامش اوتسر ین رق ین اد راول ارا دیلا مم دس

 تنهدودم قو فء اتو فوكس ك نسو یرارسک كنارو كن ە.سرافء ا( وتسرب)
 ناولارب خف یام مه (تب ) یرفن سش رار د ف المخ هد رع مکے نار هلا یمخ

 ءاهوزسهسرءاههدنرخ ! (نامسش 1) وتسر نوح هناش | تس دامن ۾ تردق ۱

 شو هن یا ( تس )يفر عرار دش عی درکو هدس رعاموع هنیسانعممو هبا همسر



 * رک مشنابز برح رو دهب وال دولّمط 9 اهتناسرد

 ناه نیر شو ناسللا جسف یعب ر دک رز فصو یک من ءاسس (نایزبرح)
 ۰ ناره معزا هند مةلطنم ناسا( تس )ناعم ا وا هفءطا و تسصش وو

 ینچوا نوا و دواغا برج هک نوح * ناز برج لاک ه دن ڪت ل د ح رش هک

 هدم سا ٹا : كن ه-ءطق ین دبیر کب ولد لد نابز یدک هدننما تس ر هعطق

 5 رگ قرتو وات کن وجر دیک ا فمو وکر ش) یدک
 یدک ه دنسماخ تا كن یلوا طقه دلاح یب دلو | ی کرت فص و وکر واکه دنربخ ا تس

 ۱ بخور دیداوآنالب ورا سید دورعا#

 تا كنهعطق یر زوواو دزوس نه-هکنوحرد. دک رت فصو ( زاسنص-)

 )زا خاتم E : كن هعطق یحش درد ىرکبزااس یەکە دنعاس

 یرامض كنهدو دم ءارو كن دود لاد(غورد) ردففح لعاف ما دوخ ابرها

 زامآ تیلصم غورد» لق اکر دسار ی اتم نالدو برک یعع هل اهبک«نیغو

 زیکنا هم تسارز هب

 ¥ هل اعر واکی ئ حفر هلن هاح هل ۵ اح

 ینیداوا بم هنیسهدع اهرولوادسفم یرصح توکسهدناس ضرعم هکنوح
 مکسگدروس (تاجردرلعل!اووانیذلاو اونمآ نیل ها عفری)یلاعت قح هدلاح

 و العلاهدامعنم هتنا یشصاغ ا) هل رصرمهح تا دا

 (هنکح) ردت ءارو يص كنا اعل عفر كل الح ٌهظفل لال دتسارادمهد هات

 هردةلفردراو مات سانحهدع رصموب

 « ع وطبحاصنالوار دفراعمزار فا لع»

 قرقولدقاربب لعهک نوح هنسانعمیع ردلاق قارب ردسمک رتفصو ( زارقا ع )
 كن افو تفك ەز مھ (دار ۱) روا ڪڪ هدنح رش یربش اتد كن هعطق ینج و ا

 مسا دوخ ا صا ند_ظفاند زار ا هبا هبکیازویتف كنهدودم یازو ٹو کس

 نکلرد هلا اط یروه شم غو طر درافورعم (بحاصو فراعم) ردففحم لعاف

 هنن راشا هز هکر دل هج الا فور عم لوش رد هبا همومضم قوف تانثم«ات یعصق
 6 ارزو هکصرد هن سن فورعم لوشهدهسن اشعهملع تلود ی ارار دا

 3و 3 هلکناهدیر ایت كن هفت طرهورارشاط نی ربا ورم یسکنآ نارامرعم
 ثعابهظعا ندنا هد هنامزاریزر دبلاغیسلواوبهدیدا مهل ر رخ مظان هدماتموب
 مهخات  ردقوب هننرولوا تعفر



 شب وشهدیهرخارددب وشرکم « شی ودر |
 « عوز آ هما بارک ید هریک ید لر ٭

 هنسانعم سابورک هنا فاکو ینوکس كن ارو یرمس ک كن هسراف ےہ < )رج(

 ررر د د قوشو غ وش وخ وشاک ارق ح ندمشحو ندتح اردک ب ربا یخ دمه
 (غوز 1)لامالاملرحز سو شو لاح دنا شورا ۵(تس )ی ً

 هک. ابورک هللا هههم نغو یعض كنه دو دم سر اف یازو یقف كنهدو ددم غزه ۱

 * ماسزا غد ٹک کد ناو تمصخ (تس)یناعلاونارولو اهدنلاثماو هدرومد

 لغب رد تسنفرک خور او مهوزا
 * سعه دح ربو هدمح نط رشولد بواب رد#

 هحاوخ رداوعفم مساندنظفا ندہح هلن رم یک کدو دم ہرا میس( هدننح
 و رم ارهیور مه که دسح ماونیغ ناک تاک كرب مش (ت »)نامل

 نوعا نا و در یر !ندروک دمندسحین ده هد <=

 نوکرثیاوه (تم) یراضت قعع ةط سلا تاو دالا ف قبسام لعرددناز

 »رر نوک حاعحان داهنب نوک اسر مس * خرزا نوکر ق بان هحرب

 ٭ غ و هب هع ول هنسقر اص شاق دنور ید د#

 تاون او هلا هنا که مع وپ هبا هک د نتو یک كه دو دم هد ود ءا(غو)

 دنتس ۱ غوبردناربلدعاتم * دنسو رفناژرانانحنالها ان (تس)یمطنرمراروق
 »* روا دنزاعد هنو د هب هسک نربلق»*

 یجسک هق آ بلق کن لق وتو وارده انعم کال نوک سكمال(نزلغد)

 یخدلغدنز بوللوا مع دهن یا ایفل نز یه هاک ی اتروع ه_ثح اف کود نچ یتا

 ٭ لعد نز یا دیراکن یا یکیات ر ەز یاخدراک و م( تس )ی مظ ری مراربد
 رر د هنا دواقفاوم هن رداط طلا مالو یراصف كن هک نغو لا دلغداریز

 ما ینیذاوا یسک رت فصو نژوو کد هان رلاذعمداسفو بمعو ها باتو

 ینحوا ترکی و د تووع نز خدمه یدک هددنس سماش تست هعطق ا

 هل دسح یومش رد دک رت فمو هد سر اف نزرلق یدک هد شل تس رس كر هعطق

 یدنلقرسفت

 * خوشا ارد هب هنسا نالوا لو هی د«

 e هنگ *نیعو یه ن هدو دم هد نشو یلف كن ه دو دس هرم وا |
3 e ea 

> ۹ 

eC ل ل ا ااا 



 « غورف ید دهشنالرابمه هغلنب دیایحا دم

 اض ینعچ لار د هبانعم یکی ابا هیچ نعو یرابش لن هدو دم * ارو كناف (غورف)

 (تس) لعام لاک قاراب یی« ناعلو قو رم ی عع ین ات ی وانس دیآ ی یو عاعسو

 دنک فا نگر دخزا زانو« شراوبد ضاس غ ورف ایس بش

 4 کمیاب هرردئ رغول تسامدوسرش#

 نیو تملح هد رع هکدوش هلا ارو ی هع رصٌرسک كنهدو ده هجم نش( رمش)

 ردام هنآ ۶ لتسعب لقع فو دنامنونص خونح یف(تس)یزوره قافو النمراربد
 تس كن هغط ین ر قرد ود ن السر ارش هر کم دن وب # دوسرمشآ سه تم ر واک,

 ینوکس نسو یتف كن هدودم مم(تسام) رد ها لاما هدن "نکس ارولکدنعلاس
 تشو یقفلیم (( کس) راد بلایی رک هکر اوقات
 همقوف ان هدنکر تی وح هک ی ناهر هبا همسرءاهویتف تن هس راف فاکو ینوکس

 ردنکع دخکو هیلح (تس )یزارش مک لر دیارعتوبد نا هرکه لفاکه دنماقم

 نینهب اواک تور هو کم نیکی ۱

 + غو دناربا ول هغدق هزغآ لربددلف چ

 رولوا نددوس هکز غا هللا همسر ءاهو نتف د الو یس هل ت اکر: و )4(

 لس الو د نظفل هلف ول یدلن ارمسعت ول د هزاره ,هديابحالا ةة راربد أل .اس رع

 یاهطبرومدانایرطمیاو (تس) یرهجونمردزناج یدید شتو یبفحع
 هزاران دت ول # لد نوح یاه دعاسو م رادناقاسدعاسم # هد وڪڪ

 دوس هب ا فورعمو ارو یم كن همقوف ءا )د) ردسما هلقع یوا هن عانعم

 ر هد هنس انعم هدر و هنس انعم تاق همش ندنوا راربد هطشکه دبر ع هکغامق

 نیا نم» خا دبن خادنغنارو هنناولانیانم تس )تاق یانعمر ان الوم ترضح

 هند ات ته لنت هما عوق و ل د نسول یخ دمه ٭ ماد ماد اروداح شاق:

 هکنار با نغو یض كن هدود لاد(غود) رد هلا لوه واو هد !نکلیدک

 رد لصد م۵ (تس) یزاربش میکسر واک هنسانعم ترغوب یهاکرولواندنرغوب

 روع هتک 4 a هک

en 

 *روس وب دوش هسک اة و نت سش یم اق ۹

 راربدلسع ل :درعردر دصم لا نو كا جص لر هڅه نیش (نتسس)

 ندي وش هل م ڪڪ كن هدودم تشک ء ايو یمک كنهدو ده چم مش (هدس وش)

 ړد دمه هدد ہد وشن (تس )یناعا اوبا یک ل وسخم»دنب رعر داوعفم ےساندنلظف

 رع



reason: meme ی بوی هر 3er 

et UE 

 رده بانعم کیا هل | هېه نیعو یت کلہ دو دغ ےمو فن ہدو دغ زمه (عومآ) |

 E ON E هماقودق سه و هما كلاود قلا لب وط ىع لوا

 هاشراف ووخوماز * ناربشمادناردهز نادرکپ (یوننم) یمطنربم تهورافو |

 ے دو جازا هاش غومآدو هک مب زا ہوک نکرد یاجدرمکن ٭ ناربا

 * غور را نمرککح هز اجو هزاب لمس اچ

 هدب رع هک نیس هبجرءاهو یر تن هم یازو كن هدودم همزن

 گه یددرداهد د كساب ى دەواسآ ید اسآ هدمسرافاکوا راردبواشت

 لټ وږ چم۰ ءا (هراہخ) ردروطسمو دهژرل ییعجهژ اهداف ذیومزدرلفدارره

 هدحوم ءان هنلدن هک ءا هد انعم ول هنسسانعم لاجسسا ی هزابهلن وکس كم مو نتف

 دک ترسح ٌهزاج لدقشع بارشزا (تس) یناعلاونار دیو سهیخد نا

 ی دهزاسماخ هل هلا هرکصن د هبءاخ و * لاصو تسم دشن ار تب مزب همه رد ۱

 شاسم نار کا * قو تسناطش ل عف ەز اس( تم تب راطعخیشرارد
 ماعط هک كمر کک شا هم نیغو هههم ءار ضو هدو دم زمه (غورآ)یورکمزا

 مق بو ديا تڪ ڪر یضراع ج ر هدق داوا بیر 5 هته بو دنا نالہ ده دعم

 زر داثح هد رعودا دص نالوا رها ظندءدعم

 بوش هب هنر ارون دشهثراف غسآ یدلوا %

 ذآ ییعع با ہد نو یرمسک نە دو دم ےمو یتف كن هدو دم هز م۵ (غسمآ)

 روح هه « خست سهام هک فک تسب رح (تس) فاو ےکح طلتحو

 نیس (عوس) رانا هاو را هوک

 لىلقىش ییمب محل دنا یعع هلا هېڅ د نیغو یم كن هدو دم چم

 ۽ ندا نشور هغلس دب ارو دانشور #

 هتسانعماضوقلس .دنا یعع لواردهبانعم یک اهلا هسک ءانهدنرخا(ییانشور)

 هسرولوا هس ءان رکا اض یذو عاعشیذ عع ین هسر ولو اهر دصم هن ءابرک |
 ړل کف كنه دو دم نونو یرسک كت هجچم نشو ی م2 كنه دود د ارو

 لاجرد» رظاردیان شور دنامراد (ت) یدنخ لاک نیدنآواضینعع

 هدب روعش كنهرف هک امافردهرهاظ هلو ا یانعم یتشیاطم كس ول عرظن هبق وا

 هتسانعمنیدنآ هلا یت كن هدود م ۶ار (نشور) یدلب اده اسهر ینا یانعم

 ییانتنیسح یک ن نشور یارو نشور شوهو نشو رزورر ولو ا تفص هرلهثسن ضد 9
 ۱ ۵ تیکت زاده دیک مشنادددرکن نشورو مزوسرسات یاب( ) و



۳٩ ۰ 

  FEر نوک ام اف یس هفص یدعتم ندنظفاندمش وهدر ارم یایعسرت ۱
 کم  EE Aشم

  ۳۹٭عالغا لاش ند اکردقلحام

 ناو هد نالوا هد نه دنع هنسنانعمعالمشاهدس رعردردصم (ندبناشک )
 | یدعتم نددطل نداشنکحابلاع رد فاو ل ف كلادویرسک كنهدودسم

 هززوا یس هدعاق مزال ىدعتملاو دعت مزاللا نک کا اهل دک امافردهدنتزوص

 هز دهد یدلن ارس با عالخا ن دنا لاعفا لغم ا

U gdزدهجرت ۰۰.۰۰ هازس  
 ۾ عانالاو یر قشح یا امنا #

 ردرصحتادا(۱ءا) ردس رعاضګ ر سفم هد ول هلدسح یمن داو !نایز هس هعطق وب

 ددمواعمراظذ قا یب الو ارس یعع(قشح)

 ۱ * عورف ت عبط و ل دنعب نیعر د هعطح # ۳ کچ

 ءار کهدنلوا لنظفا (نیعب) یدک هدنناونعیلوا هعطق یلثم (نیغردهعطق)

 ۱۱ انکی
 د رع جا ره ىع عسط یدک هدننلات ك هعطق یع د نو اوب د باق

 كب هعطق وولد قلن دیا (غورف) ةمکر لا تاودالایف قساکردطبر تادا (تسا)

 ۱ هدنزوک كل عمطو بلق هعطق نالو اه دنقح نع( نعم لصاح) رولکه دنعداز تد

 عورذ هدانعمتسا لاح هممرداض هدعطو لد نالوا یک شنوک دوخ ابر درون

 ٭ خو سحآ هسرهحول سام یداوا شزسوکچ ر دطب یه هنظفل

 نشروسکم لمقام هن رخآرضاحمما ندنظفل ندوغ هلا یم كنود (شیاغن)
 هب هی« ءابو هفل الو اونالمقتسم ندوع هکنوحو دز دصم مسا لقال ا هچګم |

 د امن رزو بیز هدوبربود هک (تس ( ىم طتریمر ولکه دن اینودیا ادب

 (le شیازف ی و دهدادنعب

 ` ق روکش ولا یرکناهج كنهرف فا که ملاع هر مور دق یعچ هل ا هبقم نیغو یرامض
 ا ۽ سو ڪڪ :شراکت سود یړکدنادن# تسوددنویب غو رمآ ل ددنادن(تع )

 * خورما ظفلوبنکل زولکهدهنسانعمهدنافو عفو هنس انعم یر اتمی دمه
 ردعقاوزسواوهرکصن دار هدانعم ج واود ديرو عم لنهرف

 »وما :آهراعو یدنب ده هیوا ول نوزوا مه #

 (عیما)



> 

 ی

 یدنلوا لادباهب هت ءاواو یدیا عاونرا هدنلصا عاترا» دمآنایهاکب ۳

 2 ر رعهتسانعم كل وروآردردصم هبا یخ هدو دسر (ندن اثو) ۱
ST TEهو ات تن و ویا  

+ 

 ۱ هروح هدیدداوسزارو ولر هخاتح#روګد ۱

 » یر هدانعملوا مه کز زور

 هک كتم با هجم نشو وکسكن هې هءاخو یت كن ارویرسک كلاد(شخرد)
 # شخ رد یان زا دابا ازراب رک( )یرصنعرار دق رەد ر ء

 ساو معا ندنظفل ند شخ رد ی دمسه رب ناک ین امرا تسر ت سرا دنس را

 × عاملا یربظن ندشخردیدلو اقلراب# رولواردصم |

 ۱ ا رم اشیا انس خام مترو لات ام رعردردصم(ندسشخرد)

 هنسانعم عمالرقشخردهام مکس هنسانعم اراب

 ٭ مه بمهرتو دہن اک اهغاققروق ید د چ

 هنس انعم فد د وګو بهرتهدب ر ءردیدعتمر دصم ندنظفل ند کاب ا

 یدک هوش ما ب ناي هعطق شن کس یر کی فالس مس مکس ۱

 ٭ عاترا ی امندبسارهردک.: افوخ #

 هسانعمعاتراو عورو فوخ هدس رعردردصم هلا یرسک كناه (ندسار ھ)

 شنادخ طظفح هک سک # ندسا ارهناکر اک سز شدیاب هح(تم تس ) لمعام-الاک

 × یک كن [نیغ هک ندس رفیداوآ قمادا [#

 هنسانعم رم رغاو نعهدلس رعردر دصد هلن رلرم ہک كنهدو دارو كناف(ندس رف)

 ۳ یا راز هب داح در ۳۹ یارسهد رف رو تی (ت») یاحاتالوم

 رایج عدم ویا ۱

 * عادا نعد هغغنا دلا ند اس رفید#

 ندس رفردش ظل ورا د عادم ا هد رع کی غ ادل اردردصم (ندیتایرف)

 ردمزال ند اس رفیدعتمندس رف نکل هد هسا تروصیدعتم ن دنس هغمص

 كمروشود هرزوا یزد یظفل ېک ندسئالث دکر دراو یرطت ید هدس رع
 هدرالګ لود یلصاح هنس انعم ك شو هرزوا یزود باک !ندلاعفا هنتسانعم

 لفغتالفرولوا جګ هسا دمزالیدعلاو ی

 *ر درست كغ ورو اند اشو یداوا 7

 سس ً

۷۸ 
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 » عارذر دودا مه ےکر دکع دنوشرا ی دز ۳

 نوسلوا یارک هنسانعد نوشزا هلا هبقمیازویتع كه راف فاک ( رک )
 ندیزک لا رواکی دهم انعم ترد هقشندنونرلریدعارذهدس رع نودوا یراحض

 زاد هدنواکوصرتک ار دج اغ آرب یتاشرولوا ین د یس ڪڪ زر فص وو ما ندنظفل

 ردوا عور عبار ردنالس عورب ثلا ردبو ره ناو |یتخد یحاعا نوغلباو

 * عاشق او عابنقام ذوند ماشا تمام اکو

 قنات هما 3 ته قبر طب تنم تو مزه سا

 ردرا سر عردصمنادنشاب لاتعتفا عم هد سکر ارد عاققاو عابتقا هدو ر 0

 ردمم یلعفلانیع لس ربهدحوم* لا نبع تنر کر دقوش

 « عال مه روس د ندر ورف ید دهفک و #

 هنسانعمعالتا هدننزو ل اعتفاهدس رع هک یم ولر دنک صهردصم (ندرورف)

 لا هعطت یفحوا رک وا د یغاش اورف هک نوح رولع هد هنشاتجم کجای ایاشاو
 ند هتاغلاعفا هنسانعم لقب ادل جف كە دحق ءا نادرب یدک هدنحرش یفباس تس

 غارح یکدوسآدیمورف » غارفناس رکردرسدرورف (تس) ییناهردر دصم ۱

 *ناناوا دا =| کن ٹدګو ادب و یدلوا#

 یدعس یر دنا یل :اقمراکشآو نشوروره اط یهو لدفن هدو دم لا دو

 تسناهن مدرکیدوا دس ید و تسناهح قر ام لاو ا تفکی (تس)

 ٭ عاربحا مه ناباداععاندرک ادیبید#

 اد ےہ هک نوح هنس انعم عارتخاودا عاهد رعردنک رذصم(ندرک ادس)

 یدک هدننما تس كن هعطق یخدییرکب ولد كغ !ندرک افنآ قبسدق

 ۽ اڪ دذ یک لب [یتادشنوکر دشلوا دش ٭

 لادهدس زع هنسانع»شنوک هلالادویرمسک كن هدود دم ههم نیش (دمش)

 «دنشهدنن ات هکوسنازا تفکود ( تب )یسودرف ےکح یک اک ذم هبعم
 : یددیشروخ بونلوا بکر ل ظفلروخ هدعر وب دسدس مند هدر کت یر

N SEEتا ك هسماخ عطف لہ ظف  

 * عاعش هرو دولزب هغلت دیا هغشيا # یدک هدنحرش

 عاعشهدسو اواو تن هنو اونوکسكنارو تن هبسسراف*ب( وار

 ۱ قرقولد یکی و کاو ج هنسس انعه ثدحت هدننزو لو عقم مسا هدس رع(ادس وب

 ESEREN اد زود نام تنه

۱ 



 رار د موتکمور وتم هدب رع |
 ¥ طا هدانعمو اند سان ع ا طقح ید د#

 ظفح ییععردردعم هل رسک هدو دم نسو یتف كن هدو دم سراف ءا (ندساب)

 رار دید ظا هه الرمسک هدمبر ءیناهکنو

 «ندناناتسشولاعا هکمردوا شعید#

 هدد رءردب دعمر دصم ندنظهل ن دب امش هل رم کن ن هههم نيش( ند اناتس)

 * ظاکن ب وامه یک كن آله یی : یکیراکدند هلگردمز الرارید لاعا
 لاعفاو لی ندا لیعسفت یکی راک دید لا عا ندش اب لاعفا هدس رع نعد

 رارد ظاکسنا لا نوت ندشاب
 م لاتم هطرفر دهن سان وگو اوشو #

 هل اه مض نام رع هکهنسانجم هب وک هل كن هدو دع ةنسراف فاک .(هراوشوک)

 نود نک ر وآ ش وکب ههراوه اش ر دوج شدا نس( تس )ی طنرمرلربد طرق

 رلر د ین دراوشوک زس همر ءاه# هراوشوک

 ٭ ظافاا و ردسک یل ال ہک كغالوق توط #

 تفاطل شوج هدنطاسرا لوا عام رخ ا عارصم ورد ر۴ واول مچ( 1

 هردهتلور دراو

 * عاعشلا طز ار هم نوح ناسعونعر دهعطف ٭ مچ

 مشحو سن و تححو فورعم فرح( نیع) یدک هدنناونع لوا عطف( رد هعطق) |
 یدک هدننلا تس كن هلا دعطقو دیک (نوح)فورعم(نامع)رد هر لانعم
 طبخ ) ةمدقْا ف یہ ساکن م یعع (زا )یدک دهسهاخهعطق و دشنوک (رهم)

 طنا نم ضبپ الا طنا مک نممش ی -)یلانعتق- دک ضبا طخ یعم(عاعشلا

 ایرو ۵ اط یی و نا مو

 صا طخ نعت یب ؟ شوک ند ضب | طخ هدروهظو هدنقح نبع هعطق ول (یعم ۱

 تالواره اطراسو شوک هدنا هعطق ول هک رم یک شن الا م اظ هدنهشع
TRIEو عاد ید آهک رع ینه ی دس دوران هلوف#  

 دد هنسانعم لوق هل ایت مل: هدودم هد یازو یتف لنهدو دم هد ود" ا(یزا) |

 رارد عاب هلا هد حو م ءا هدب رع هحار 3 :دیک ترکی سالا فرط كلوق یخ دمسه |

 وج

 م درکه څر ار دوخ نیس دعاس ه درکه وزاندال ون درک ر۵( تب رک تاپ



۳۹ 
 

o --—دو تست تی مس سا  

 e ابو یتف كن همسر اف * ا (راکس)

 ارب زه ۰ تسرفنارلد نم در اكس هب (تس ) یدعس مش رار د برس هد رع

 ردرا 9 ELS ءا # تسرف نار درو اب

HF٭ طاب هلو | مهو ندیزهت سس هم لنح ید ۾  

 ا انور لاد ر یر نت دو دم ۰ قود ءار كنيس( ندرس )|

 ا شناج کس کنار ۵ (تس )یراضم رکا شرار د یخد طابت هد رع ءب ودانعو لس

 لعاف لدا هسقوف تانمم ءا طاق « تسهابا ه ام شادزمتس*# ت سم سنا دز

 ۲ ىلوقناو ین اذکخراردموقلا طظاتردبرعردصمندئا

  «ندشرادبهفعی واندو ةو اراب دید #

 تس كن هسماحهعاعقول د قناوارا دسپ کد وحر دیک ر دصم (ندشرادس) ۱

 رولکهدنسداستس كن هعطق یئسش قرقندش یدک هدست

 ٭ ظاقتسا شعاهدانعموا هک پآ کدزو کک ٭

 ظاقہتسا ه دزو لاعهتسا برع هدنماقم ندئ را دب هک آ کدزوکو هلک اینعب|

 هردهّلف ردراو تفاطل یخ د هدن ورد |

 × یتلرابرد هعد قرابو هدنرورف مه #

 دیر عر دعا مس دف ور عتتن دود مارو تم (هدنزورف)

 قور یی لواردهانعم یکنانتخورف هکدوح هنس انعم قران هل هدحوم اب

 هرزو | ساک هدلواتروصیالمقتسم نکل ارش و عس یتعم ین ناعلوقورشو
 ذو ذش هد هات نیر روا کچ نرو تر دو هر لق هر هک ی ءاز كی هه ا

 (تس) یاحانالومرولکهدنشورفو دسررف هلسل ادب هن ههم نش كن هرزوا ۱

 موحرمهو یو نط اشد ٭ موج هدنزورف رح شیاهطقت

 ٭ ظا وش ییعب شدا یدن د هنس هل وش شن | #

 با هل و کم ك هپچم نشو یرسک كن هدح وم ء ابو یک كن همقوف ء اش 3

 | لی درات لش سد اربد ظاوش هلا هسهقم نشهد رعرذردصم مسا هنن انعم

 اد كافر یمه (تس) چ ر راکت و ا وترا ی دمه "

 أ چدن و +« * شوک ارد ی سد زا غامد * سورخ مدر هز

 ردروط مولد ىن كنظفل ۱

 هلو م وکم یخ د هتف ېن ی دلو ا ننلزکو

 | دداوعف مسا ندنظفل نچ فمن نک دنس اسماخ د ك هعطق یک درد نوا نوا (هنش)
 دم ا

۱ ۱ 
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 | فرح زک سز ووا یلسقام كناط ه دنا باسح فرح یل ا ید لا مالو د ادعت |
 طسونعاط هدنروصو هتشب ارولوا فرز کز ووا ین د یدعبام یک یی داوا

Nkهربصانع عیابطی 2 رفنم فورح هجو د نم فور یخ د مهرولو | شلوا  

 ر وا هرزوا ب روشهبسدلوا e :هکقفو یکیدک هدنحر شدم |هد هحاسد

 ن قر ظ س د € ۱ راد

 و دل ع. نص رد جن بس او»

 ه ل ع نم رز خ ت ام
 یم فط س د ث بارت

 | نوح فصل فمن ( لاوس ) رولوا قیقح طسو فصا فصا ةر دقتون ةت شدا

 ط.سو نعرو یھ ف دذ فصا (باوح)یدهلوارابتعا طسو نعهدیدناوارابتعا

 یدلبا تب اعر هننومضم ( معاونان لاعالااعا هناک )هلغلوا یرخا ڈار ٭ قمقح |

 تک » ظافلانیکنرهمهره اظرک اظردهعطقو سو  مهفاق
 قسم اکردطد هک ) یدک یلنمهدشاونع یلوا طق اظرد هسعطق)
 نوا (نیکنر همه) یکردر دفرظ تاداهدحومء«ابکهدشلوا (رهاظن) ةمدقملا ف
 (یعملصاح) رد رعر دظفا عج (ظادفل )یدک دنا ونع كن هعطق ینزوّط

 ولت افلا نکساو دلج هدرهاظ کهعطق هدنقحس اظ ف ۳

ERظاکن هدیزاتوندمغرا هک ام  » 

 ردردتصد هل رس ؟ كدهدو دم تم نر یو ار و یتف لپ ز2( ندید

 4 د یازو یتف كن هدو دم هتوف ءان (هدیران) روو بضعو مشخ یسعع

 راربد طاکسن همان ون هد رع هک هنسانعد لو تل رکسو كاب ر

 ٭ ظاعنح هب وا مهولب وح انف ی دلو ا شدم دن #

 هلم هم عو یو حس لنوو تف ل مج هدب رع قلم یس ی (شنمدی)

 هنسانعموتکوانف هلا لا دویتف نه دحوم ءایدب هکن وجرارد ظاعنج هلا هدو دم

(sn IE٭ تسدب شد امن هکره درک: ناکہ ولر  

 یرفک هک اه فارطاوهداویم السا« تس دکر ناک درک ن وش از لھ ت رت ۱
 تعسط سلم یداوا حیات اتیحا ی درب رخ مظان زار دانفهدنماقهوتک

 یوشهدبک رتردسراف ید (یوخ) یدک هدنسما ث» كن ەرىشاعةعطقويد

 یدنلفورب ندهجرتلدسح

 . ٭ برر دفدارتمشمرو دراکس هک سنج ٭



 م هفافرد هنس انعم قم تروا ندب در قمرو

 ۰ طاص یک كن ار هملغاعوغیدارا م

 ےکحرر د قاس رقەدرا الو مرو یاتارفهدناتسک رت تمعج و هبلغ یعچ (اعوعر

 تر شی تا وا مورت رکن کشاغوغو یاغ وغ هس (تس )فروس
 اغوفلا لاتبورارید طا. ها هنت * ارو یسک لز ھه هدب ر ۶ ءوغدنکش

 یعمور راک هد هنس نم هم اک نهو هبراسح یش د هه نو طلت ا رشكلا ضاشلا نم
 1 هللا ارویتف ل: ەدح وم ءابو ینو کس نن ونو نتف كمال (رنل) ردممواعم لقلخ هلج

 ردروطسمولد نی رشو هب رف نچ هدیریکن اهج كنرف هنساذعم هبلغ یک اغوغ

 # ح ور لدروا کو د مک شاهر طق نده دی د#

 ردامعم هدنقحیمم الر رخ مظاد عارصم یک اور دنود

 ءا انما شهدیاندندنوخ یممساه ۲ اتیا
 هنسانعم لمط (هرطق) رولکهدنرشاعتس كن هعطف یخ قر قوب دزوک (هدید)

 تس ك هعنار عطق و د یثاب زوکح شاز دلمه: سم یخ دهدرلاشنار د- رع
 ۱ (حورج ا د كن هعطق ین دب نواوید باق( ل د)ی دک دم
 یدک هدنعباست» لب هعطق ینزوو او دنا (نوخ )مان یعع (مسا )ر دمولعم

 رددا ره مدح نددید ( یمعم لح) چاه سا : یعع ( طابیتتسا) امر "| قسسدقلد

 مدندنوخ هدعب رولاف مح هعلا رد ره ی بواک و درا هلن
 نده ؤم عم لاعاهدنو هحر دقت ورولوا دمع هلو ا بلقو بکر ت هلا محرددا مه

 یمعم لح هدو ی دمهردر او یرال۶ باقو بکر تو داماو طاتساو یدار

 ی۶ل ەر ط3 ندنسەدىدەلمسەدع اق داقس هب ا لنطدا لدنوخ الثهردنکم هد هنوکه قشر

AEEزا فو رد خار اقا و عام سرد بوق  

 ردددع نکا ناسةظ ین د درولو اد ع یی اناسقط هدلج باسح هکرولاف لدنح

 ردرادو اسم هدناسح یهو ها هدیددکر د یو یدل ر دد ر رخ مظان سساهکنوح

 ردراور هند اقمار طاتساوهراعتساود اقتاندهبومعم لاعا هدنوب هکلو ا هلو هل

 باوجرد هن یهجو كصہص یب رآ هعطقوب هب اسعمییم» را (لاو وز

 ردیقدقحطسو نیعاط ف OD وڌ یر داو ار رفطیم رک هحو دم ی فورح

a SLES 1ی دتاببالا ث ثمحنمو ردقشح طسو فا فصل  

 رولوا هن وکس هن هینلوا ققح ط سو نع (لاوس) ردس رقت طسو نی۴۸ تد

 ی رادرح كفو ر ياشا (باوح) رولوا هنوکهن هعلوا ات او ین فنر

 دا دوز
 سس س س کا



Oia aaی تک  

۳ «۰۳ 
۳ 

 یخ دنا هس راف ی از ہد ضعن لا میم و یراق لا گه یازوكناف ( مزف)

 رلرد هصغر برکه دس رع که نساعد هساطر ددو ره |

 * A ERA A هک کی وس ید یاک د اش ٭

 هکسوحر ارد حرفو طاشت هدس . رعهک كعوس هللا هر دصم* ابهدیرحا 1 (یهاکداش)

 یتف له دو دم هبسراف تفاکو ینوکس كلا دو ییقف كن هوا گم نیش مک دات

 ییاکر 02 نادشا ات ءارک (ت )ییلاهالسنملانحر ةورورمسم ییسعع هلا سمو

 ردهدنلخ ادرمسفتر د مشت تادا (دننام) دننک ی اکد نکی هدر زره ٭ دننک

 در ردسک نوانعمار نع دراب ی د هدىرو ان # 4

 برق جا دن یر عید بت را

 زر دربصا و نیعمو نو[ ه لس نو

 ٭ طاسقا مه شعاع الدع هع دندرک داد #

 یس RT ۱۳۳۹۲۳۹ ای ا وا هد نرو لایف اهدس .رءردمک سر دصم(ندّرکدا د) ۱

 یدکهدنس ۳ بت لا هعطقینلب اد اي رکب ودتلادعداد هکنوحردطسق

 ید نبات لاف ی رکب ودك ان دزک

 % طدخ هددار هک ارولم د هسا ولا#

 تنسوكنهدودءواوو فرگمتمالو ین دود ددسحوم (مساوز)

 هدس رع رار د دهنأت هک بالن ا شالرضاحنوحم | قفق و ط هبا همر ءاھو یراق

 یرکن راھ لبه فیفا ذک یک طرح

 ۷# طا مس یخ درافوس یسددرو كن هنکیآ ه ۱

 هنسانعمکسلدهنکبا هل ارو تف لز هدو دم ءافو یمض ك مظ ل هدو دم نیس (راف وس)

 ییز وس ےک= )ر درافوسهکیلدراطرھو هننکلدزدلا و حور رد طال ا مسهدمب رع

 .RS ؛دا ٭ ولدوسحنآ اوخ | ناشر نورت دنا (ت)

 اا دواک هد هنسانهم سوکو فو رظنالواندلافسو هن سانعم یزک ق وا هقشب ندنو

 1 ط ابخ هنس انعم بل وا دو ی در و هل ےہ .دکنوحردسب رع*«یناضا بنکز (طامش مس)

 | ردشهروم (طاسلنا مس فلج لب )اس قح کش یک هربا هنسانعم هنکبا

 ٭ رد هع د تراضت یعد شدز هعا مر وای د #

 || نشه وارتاح يا هبا هم نشو یرسک تالادو تف هم ءاز (شدز) |
 ابلاغ دو ی ۱

 ندز قرفهدشاسندیدز هللا ندز هج رند تونر دن دمظان تام بوبقلوءدرتف
ma ae a 
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 یدک هدام ا تب لر هاو یتسسا نو اود رابط كنت هکنوحرد هو ورع تةق ۱

 تن بم هرات رعرواکه دنشلام ٽس :كن هعط»یف>وا یللاود ل اقص ر

 هجر هللا وشهد کرا ا و بک

 اک وکی ار عم ی یدناقا

 ۸ قادعینادرولش دو ۱

 AE الوقەراق لب | فاو و یراق كن ونو كن هدو دم ءارو كناف (قنارف)

 شعت د هدو ارط ال الزااغاد هکر داوة نمور ارب د قانعوهغتەد ر ٤کا اوا

 ندنسهلشف راکش دلاوررتسوکر توۋار وغلق هنالسرا یه ردنا

 هشمه ه هدو سوساجاررمشقنارف (یوذن») دروس رعاشمکترون دیا ادغ

 قلاهف شد ص نازا »راش نآ هک هک هکدنکبمیدص و > # هدو یدصاررش ۱

 ردط و بضم لا نونو یف كنسع قانع »ریس دو ثم
 مطاط یک ناررشرد هيد نالسرا ییا ٠# ر

 یار (نابز) TREE لی هسعطق یخ رب قرق و د نالسر ارمش( هکنوح)

 د رهرد مهمو اتمت ین هلآ نونو یراق كن هدو دین ابو كن هتسراف ا

 4ا ار هنادي هش بو هلا ههګ »نیغ هنا دپ همس راف یازورولو | عقاو تفص هعصت

 ۱ طاطع ندسشعاضم هل نبع خفدنماق؛نایژربشهدس رعردتغل یخ دی رغو نارغ

 ناولو لب ناره د دوغ » نایژرمش وح ناد دما, رد( تد )یمطترمرار د

 چ نوا عوضید فوکرول د هنش وق کو ا #

 واوو هبقهداض خفهدب ر ء ےک یشوقکوا هلا افوی ت زه دودم فاک (فوک )

ER n 

 فوکرةمو یو چه ترادب
 ٭ طاوطزرداوام هزیکنآ بش یدآ هسآرب چ

 فسو ىلا م اما ےکشرلرد طاوطوو شاخ ہد رع هک درب بش یه (زکنابش)

 | هنسانعم 2 وا 7۹ وردا هضکی ین دمهردشهروس لاح را نک طاوطولا نل

 | یدک هدنعماستم كن هیات ٤طو د ههک بش * هکوحرولو ید یبک رت فمو

 ۱ | هم یازو یربسک تن هدود«تسراث فاکو فو نازونو یتف كن هزمهزکتا

 راکش او رها ندیزیکسن ار دفن لعاف مس ادوخ ابرمضاح ها ندنظفل ندی زیکنآ

 ردردصم هنس انعم اوا

 رهام مر یاس ۳

 ی

 مزد



ِ 
 ا اکسس بام مان لایت را با باوح بارشا | ۱

 ٭ شا فا اشارا دب هالا لس

 یر ایرد ع رص رغ (انل) رده رص لرعفم (یمالا) رد عا ندلبعفت(لاس)
 مهفافر دضب رش مسا كنماعت قس یک باهوم د انعمو نزر (ضاسف) ردادن

 _ِ طارفا دع تس وخز هک اطردهیادو# مچ

 قیساکر دو رتادا ( هک ) یدکهدش اونعیلو هعلطق لس (اطرد هعطق)

 تب كنهعطق ییواوندلزوکبوخ هکنوحردک (تس وخ)تاود ایف
 E طب رتا دا تسارد هبز د صم هر ون نهن * ءابیدک هدنسس ۳

 تاداهحوتفههدحومءاب a :وجردكي دهد ع(ده )دکر لا تاو دالا فا

 (طارفا ) تياغو تدان نع دح ةع لا تاودالا قىسا کف نععردفرظ |

 ردطارفا هد اع ندکلازوک هعطق م داط فرح( نعم لص اح ) طد رفت دض
e NE 

 » طار صه دنس رع س درو دراهصهدلو <

 طارصو قد رط یعع ابا رو تفك ه دو دم م>و ینو کس كا ونو یت ناه (رامته)

 ناردنانک هدنامورف » موربدمارب رکیدراخهز (تب )ی اطن یس جو لسسو

 نداولهدس افو له رف هنسانعم لول ناسلو اكل شيا هدباسح الا ةف * ووز مع

 نواشا ازان و اربد قاشناک | هدمک رک ضومیر ,اکدنکندربربارب , هلو بوقح

 رواکه د هن تانعم شورو
 ۱ + و سه مه #

 هلدقاس لا هب ر دصم ۶ ءایهس رح رود نک هدنعب ار ت كن هعطق ین رب یرکب (یرود)

 دیو ط اطش ن دف اضمر در دصم لا هجقم ر فه دس رع هخسانعمق هلقارواا

 ٭ شع اقوا ھو هل ی ءا كب كل اقص ٭ رارد

 اق ها٣ ھر اهویتفلنهدو دم نر رک 2و ی ؛(هلب)

 + E و ا( تس )ات OPT کلاقصا
 : RRR دوف م مالو یرمس کح ااه هدس رع # نا دنا د یک شدوخ لاخزا هب

 | ترضخ هکرازاهدهداعس n E SLES ی

 | تزضح رل دا ضار *ولد قلام اهامع هوا هة: نح یل ء ترضح هنواعم

 زبمآ ضد رعتوبد (ادکن الاحر الث ثبخ یالاو ) هب هيوا عم ترضح ید لع

~~ 

 چ« طا4 هدانعموا شر ید ده هساوک #

e ag o oتوت  aaaمو و  cane ter agayو  

 a رز | 3
 مود

۷31 
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٩۳ ۰ ۲۱ 

 لا هنس انعم كمتر وکو ماب هير اهظا كناهو یتف كن هدو دم سر اف ف اڪ و

 هدنس داس تب کل هعط:یجش دينو اوبد قت وط نشا دړ د هباتعم وډ یخ د هکن ليف ذح
 انف افر دس رع هطناحت عع هلا مالو ینوکس لو اوو كن همتمءاش لوخ یدک

NER TEYب ضا شما هاک ان هدندآ لر قحانغص  : 

 ففف ی دیا هک هان یلص ا هنسانعم ایل مو صاف ا هدب رع ردناکم ےما(ہاک انہ
 ت كن هعط یخز کس نوا هاباایهر اهظا هان کو ح ید لوا فذح یلوا«اه
 قیساکردناکم مسا تادا هاکردردصم !ندنظفا ندمهان نکهدنعناس

 مهفافر د رع فعاضم هبا هزمهمسک (ضاضا) ةبک را تاودالاق

 » سکا هل وا صم یخ د ندیم یدل د هک ا#

 كم |ییسع»ندمکم ییسعب هاب مسک كن هدو دم چم یازو یتف م٥( ندب ح)

 یه اکن مدرک تنج نوج خررد(ت» )ینزوس میکحرلربد صم ندفع اضم ہد رع
 ]| لنحو ی اطیندمسه *رکشنوح م دی نه هس ول شرو کن وح بازا * نامزر د
 #رولكەذەن-سانعم

 × ص اضعو ضعردوا مه ن درکه غ امرص ا ید ٭

 ٠ قمرصار در دصم هب رسک كن هدو دم ېم یازو یتف ن همسر اف فاک (ندیزک)

 سقفک ( تس )یدسنخ لاکر اربد ضاصعو ضع ند فعا ضم هدم رع هنسانعم

 ندیزک هلا هبسراف یاز « تسد ندیزکارمسغ نم ماک# قح تب یا تناهدزا
 ٭ هوا طاهاوندرکورفهمرد !یداوا ۾ *ردزباحیند

 یسئالث هنساانعم طابها هدنزو لاعف هدس رعردبک صردصم (ندرکورف)
 | حوا رک ود یاشاورف کلب ر دلکد نوا ظفل نت هدنوورف ر دط وبه
 تسكت هسعطق یخ دییرک و د كت |ندرک یدک هدنحرش ییداس تس كن هیطق

EEA۱  

 ۱ ×« صا ینا مھ نتشارف  هغمر دل اف یدنب د#

 لاعف | هدب رعر در دصم هل صف لپ هزمسه(نتسارفا)
 ۱ هتسانعمضام اهدنزو

( تب )یدعس جسر د فون یسئالت
مه » نتشارفا مرا طز ایه اوم هج 

 1۹ تس

 نتسادکب رہبر! سد

 ٭ تا ناسآ یشا هداشد یکی ا برا هزر #

 شب رق نهفادمب داضلان ماکت نم حصف ان هلاک هدب رعاضح یجرتمرد هجرت

 ردصوصح هرعداض ارز یدرو تراثا هدف رش ثب دح



۹۹ 

 | رواکه د هنسانعم یاس رقناق.ح ندصقمو هنس انعم هنس شمل وا

 * توشریلا-هراسر دغیدإ اتروک سدا#

 یعل ت وشر ی هراحنرو هللا هنع -رءاهو یزلعف كن ارو كنهدو دم نیس (هراس)

 هنس انعم شود رم عور رر کرلو دغ ی دمهرد هنشن ین کم وا نر 1

 رول اتو ن کروم ساب سطر دشا ات دو

SARIساره ما مور  
 هدندح تغل هلفا کج و یراصف لن هک نشو كد هدو دم ۀدح ومءا (كشا)

 ردندمظان تایم ی دواہااع ل لوا

 * بقرهدانعموا مهر دکع د یزوک ناب دید # ۱

 ینشقرفو دزوک هدید هکنو>ردلعاف ےس | هتسانعم بقرهدس : رع(نادهدید)

 ة بکر تاودالا فقبساک ردلعاف مسا تادا نار واکه دنرشاع تب كنا هعطق

 # ناه> یوز مرمت دشدرک زا هک# نانه دنددز كن درس وک نا ر ( تس )یلالح

 ٭ ضا اوج واک ی داوا یم اقز وکی دمه #

 کی ماز وک هلا ےج و یرامض كن هدو دم مالو كن هبسراف فاکح (ح واک )

 هد وو زر ا ا ا کرد وین
 ۱ مر ناردنایح ولکه دوار کم (تس )یم طنرمرار د ضاغا هدشزو لاعفا

 » مر یر نآ عضو نینیفیا هد مشک

 »بو اروط ان یخ دنابزر هب یګابروا د #
 یتفلنارزرهکنوحرریدروط ات هد رعردلعافمسا هن سانعم یاب (نابزر)

 س داس قزررتخ د فقس اک یت وبح مزوا یعیروکتآ تود نع هبا هچم یازو
 ۱ ردس رعهنسانعمیسیک؛غابروهالنزو(روطان)ةبن شا

 ب صابر یج یک هضور كع دز اب ها ۱

 هدعاب هبا هم یازویرسک كن هدو دم مالو تف كن هدو دم سر افءاب(زملام)
 بب رعت یرول نح نی دمس هرکی یاد هضور او ر ء کناتسسو

 رلربد ی دزلاف بو زیا

 ٭ لعد لوخ و نتشا دهکن یداو یلقاص ٭ ۱
 نچ !هظناحو كز وکو قاقاصردنکهر دصمهلنوکس كناه (نتشادهکن) ||

 رسک كن ول هاکن کن وحرلرد قمارسیا هدناتغح هنسانعم قلوا هرز روا تربصرو



۲۱۹۸ 

 * ضارغ ازای هنس ناو داضر د هعطق # ۳۳

 كن یلوا؛بعقول دوقوا (نا وه )یدک, یلثمهدشاونع یو | هعطق د اصر د هعطف
 هد "تس كن هب طق ی دب یر کب ود سکو ک (هندس) یدک هدنسداستس

 قسم قسمو (ا)ی دک هدنلوا تب كن عطقيفقرقو :شو(یبت) ید
 هدر وص خف ررو لاه دما موب یرمسکو یتف كن هزمسه (ضارغا)تاودالاف
 هل ا هلم سوم نع هلو | مج ضرع هل ا هلم هم دوخ ا هلو | يج ضرع هل ا هډ * نبع

 راسو ندرمنان دومه اردو هست نالوا ضراع هناسنا ن دنرمغو ن دض یه صر <
 ردماباقملرهوس هد هم کحوهد همم اک ب تکی دو هنسانعم لام ندهعتما

 تالوقمهد نمزاون-ثد(همطق) هقمانلراربد هعستتالوقمو هغ دت ضارعا هک
 یم م۵ + كلمو عضوو لاعفناو لعفورهوح + مرتشوشنکب ریذا كم كی « مکح

 ندنضارغا هنس وقوا یهعطق هدنفح داض( نعم لصاح) کو فک تفاضاناو

 ٭ ضامرا یس رعیداوانتخورفا یقا# یلاح

 سن نواب وا غار هنسانعمققا ردر ڈ صم لكف كن هزم (نتخورفا)

 منو د غار هریک تخ وس ماجوقشع شن ارش (تمر یدنخ لاکدوسلوا
 لاعسشاوداق او ضامرا هدنزو لاعفا هدس رع #درکنتخورفارسزا بشنآ

 ر دقاقتشاذخ ام یخ دكناضمر ضمر یسئ الث كضامرا ظفلرارد

 * ضاع امه شءا ششخرهدس هقاح کشمش #

 روسکم یبقام هن رخ ارضاح ها ندسنظفا ندشخر ل کف كن ار( ششخر)
 یسهمروا قرب یدعد ردر دص د مسا هنس انعم یس هقاج كمثل قا ا هډ م نیش

 رونمراس دمه رار د شاع اهدننزو لاعفا هلرسک كن هدودم ُةَرمههدس رع

 هدنلوات كن هعط» ی درد یو کد مکتراریدهد هنس مروا قررا هنن

ETOهرد که ضا هدکردکدیدنب رقه زر »  

 هد رعرد ضارقمة ديرب کید رفهزرهنزوب هل سعق كن هدحومءا (هزرب)
 ردعیاشنزر هنسانعم هشو هلفهدس رع هلاصف هلم كناف (هدناغ) راربد هضارق

 ردرالهعتسم هل رل انعم یدل رق هراسک یدنتصهراصعیدنرب وس هساکے کت

 ٭ ضارقم ی عد هل دآ صةم ید دودراک#
 Ke هل مص كب هدو دم لادو ینوکس كنارو تف كن هدو دم فاڪڪ (ودراک)

 یدنادر سقت لح عومسش هدنک رتردس رع ید صقمرارد طارق هد رع

 ناو هنسانعم کک ام رخو دراک ین دمسهر د مزال یر سک م هد رع نکا

E: 



۰۹۲ 

 ردنو یخ د هت شخ هلا هم ءاخرمسک

 + حب وعمو یک وند یرک | هلو آ هک هنس سل وس#

 هدناتفحو ےقسو ح وعمهدس رع هکهنسانعمیرک ا ہلا ےجو یتف نا کس )ےک )
 هک رک ل وار واک ید هبانعم ج واےک هق شب ندنو هلفاکر سکر رب دیرک او همکیا

 یج وا که خاف لات راز د ین درک هک ی انف لمسشپ ربا یار ارد صج هدب رع
 ردجوء یسئالئردس رعلعاف مساندنبا لاعفا (ح وعم )ر دروم د یرکا

 ۰ ٭« صارتاو ندرک ت سارک ایر غوط ید و

 هکنوحر ارد م وقنو بد وصتو صا رتا هدب رعردبک ردم (ندرک تسار)
 یرکب ولد كا (ندرک) یدک هدنسماخ تس كن وا هعطقو د یرعوط تسار
 ردس رع ردصمهدتزو لاعفا (صارتا) یدک هدننمات تب كنه طق یخ دب

 ردیاوص یه صارت هل حە كن همق وفات یسئ الث
 » هدانعموا شع اخص یخ د لاتی دآ لب ز ٭

 بولاچ بوقاط هر اقمرب راکحوک هک ل بز هلا مالویتف كن هدو دم قو ف ءا( لا )
 یی دلا لح و فشک لر رخ مظان یخ دوب هتشیارار د خصاک ا هد رءراراش وا
 یک !ندحرب لات هدنم اقم یعمو نالو ارطا٥ د يسر هدراتل هک نوح ردندظافلا

 كنهآ هللوصآ بوروا هن ربرب یک لب ژ نکر دیا صقرراص فر هر دقبط عج وک
 یدلروکع , رصتود لد ز هل ءعر در ابع یاش م ازار د ین د هرابراجاک هکر اردیا
 ړل دنع یدنلو ار ڪڪ ذوب دو هل تا وز اس فور عمر هک ذج برعم نص ین دمه

 هب وةتود سبات یفشک لر رخ مظان هدښنقح خص نکل یدلروک رصتودلب ز

 دزبم نح نیه اش مک ص قرب بدیم له امن طبهژ) یس وش كنم اطت شر دیا

 + صافر مه یااوارکت زابهباش وا هک كلحوک»

 ینوا یرکحب و د نوو یزاب هکبنوجر دلعاق مسا نصر یک (رکی زا
 هکر لا تاودالایف قمنساکر داعاف ےس ا تادا رکی دک هدنعنار ت كن هعطق

 تالعف نلعإةم نت العق ناع اعم #

 نوین هرکتردنتالعاف ناعف تس م یلصاردندآرسالا نقم تحرک هعطقو نعد
 : ردرروقمو

 » صاوع نیتسارهوک ر ولو هدد ارو ۾
 یو سانت ما اند ن عنصرطت تاعا رمی دمهردرآو نیسح ما ماه دوپ 3

 : ودسانپ هن رر صاوغور دوکو رج هکنوج ر دراو

۷ 2 
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Eهردفدا یه باروز نال یداوا غو  
 ه دانم هر نرو هبا ه٥ نړغو یرامش نن هدو دم «ارو كن هیسسر اف ف اک (عورک )

 کا (تبی)یود 7۳ رع هنسانعم نالی یک ع عورد

 هکر سر تس اک زا غورک# ناشنر ی ر نریرکب -

 FY یک الر یدنرعور د#
۱ 

 : (ت )فاعمل اوا هند انعم صارسو پا ذک هدب ہد رعردسک رف صو (نزغورد)

 ۱ + سافدد رک یدب تقادص قشعب رک ۱« نج رازه لک خ اشرب دئ نزغورد

 یک رف صو نرر واکه دنر اتو آه ءطق ین دیزونو اول دنال» ,عوردارز

 مهم ءاح ( صا ارس)یدکهدنسماخ تب كن هعطق یخ نو | هدا یی دارا
 یکب اذکه دانعمو نزو

 ت یک دع یدن د هحاصنالوا قسروقوگت ۴

 هکهنسانعم حاص جرب وق لمص ن هدو دم "هسراف فاکو یقف لا هب .ق و ات (وکت)

 یرکد اھح لا :هرفو عمحلا فا ذکر آراد دعج هلال ءهءنیءو یف كمج هددپ رع

 یوروکنوددقورس# یوهوحجو مچ هبسراکسن یا (تب ( ورمسخ ما

 ردیو ص هنساذع4یوم قلطم هد ههاربا ازریم حسو × یرکوکنو
 ٭ صایم یخ د هب هنسن قح الو لمد هز بح ید *

 لب هس راهو یتف ن ه چ یازو یرمسک كندو دم ةبسراف ےج (هزتسج)

 A هنسسن هدر ورارلوډ لسق هلکس: آردنل آروم درب هکهنس-انعم هرتسدنح
 هد ور یوم # هز نحال طخ نسحردهدوب (تب )یطنرعمرلرید ضا هدب ر 3

 یردصردهنسن دوه عم یراق داول لسقردتل آ امسا هدننا د (صاضم)هزهج الا

 لسفیراکح دید هصمان هب هط شام ی ا ج یتاول لم صغ هل كف كوت

 هست  ردنوعش دا وب

 با عب یداوآ كلنکنز همد یرکن ا

 ةت ءابهدنرحآ كنظفا ر ڪنا و نک هدننما تس كن هثنان هعطق (یرکن و)

REEرر داغ هدب رع هنسانعم  

 ٭ صاصخ یدک رکوز مهر نرده هدرکوز ا

وفا "و نوکس کان هام نشو یف ننه ءاح ( هتشخ مشد
 هل ههر او تف نان هيق

 و سالفا ی زر دصم هد رع کرد صسصخ و سلم هدد
 صاصخ و هضاصت

 ردشمروب ةصاصخ م ناکر لو همنا ىلع نورو دو نلاعت وخ یتحو دی راظفا



۰۹۰ 

 کن اش ناک تس ربا هج ات (تس )یرو | مک یدک هدنهداستس ك هع

 ینارا د کد شر وخر سرب ناسا ٭ درا نازان ود

 ین ی ها رک وا ی یا

 × سو الا ناسک هتسوا هوا ٭

 فصوهد شعار دراویرا ها یرمعوهسح اردو شووق هد مور (شوالا)

 ند. شو شوی دک هدنلوا تد كن هب ا هعطقو د هج والا هک وحر دسکرت

 تد كن هعطق یخ مرکب یرمضاح یہ یکسر دقفحع لعاف مس ادوخ ا مما ندان
 یدک هدنسات

 رد هج رور سەب TG + هعا ص شاق ود نک نس هل ول ۱

 * شورفماردوخ لاک ن نحو »

 شاق( لاک )راب دک هدنشلاو ی ان تس تنها هعطقو د هلو نحو د نس (و)

 ینزوواو دو دنک (دوخ )یدک هدنحرش یربخ | تد كن هسماخ علطقوبد

 ةنکرطاتاودالاف قیسایرداوعف»تادا (اب) یدکهدشو ارس كب هعطق

 هنسانعم قع اصر د طفل ندشورف هلمط كن اف یر دص مر درمضاح یهن (نشورفم)
 ةطم-سلا تاو دالا ف قبسام لعر دہن تادا هحوتفم ےم یک دنلوا

 ا ٭ صاحو صااخولاب ت دفاص “طق داصر٭ ٠ ج
 دض صلاحن (فاص)یدک هد با ونعهعد ار بعطق لمم( هعطةداصز)

 رهاط ئ (لان)ةسیکراا تا ودالا فیس اکر دط ر تادا (تسا)ش وشم

 ند داص فرح ( نعم لصاح )ر درالمعتسم یخ ده درا اشن ار درا رع صاخو صااغ

 صایللا صاج هدض- ضع ر د هعطقدوخ اب هعطقر صاخو صلاجو ابو فقاص

 „ صاج هع رعر هد برا هسا مووت ردساو |
 هنج اغا مهو هنس هوم مه هنس انعم کپ را هطراعخ كن هدو ده + نیعو كن و ( وغ )

 یکو غن هبا همسر ءاهو یت لنوو ی رسک كن هدو دم میم (هنسم) رونلوا قالطا
 راربدصاحا هل دیدسشت كن هدو دم محو یرسک ليهزمه هدر رعهنسانعمكيرا

 1 ۱ ۱ ردا ی دول اهدسزاف

 ٭ صانش هب وا مه هب هني نوروآ ید دزارد#
 (تس) رعاشردهاتوک یلیایقم هنسانعم لب وطهکنوزوا رسک کل د(زارد)

 کز ار واک مدس ایم حار ازار د ی دمهردلهعتسمیکل یوطصانش برا | نور هههم نیش هد رع هزارد یاب روززگره که زارد هاج تشکر نوک /[



۲ ۱ 1£ 

 | هنسس انعمماسو لاسر یی دمه ه ازالبصمتشکلکو انآ نکر باراک « تفاب
 نا هس اوخ با بارش مع هش سوم (لم) رواکهد هتسانعم بالکو
 ااا اومه جوملا تاه * لسیلپ شود دناوخ شوخ لمو لک هقاحرد(تس)

 هزاز نازان د هداهرکسمبارشره نکااضیا بارش عم (هدان)یراکسلا
 (تی) ی انس ےکحرولکەد هنس انعم لاس ی دمهرار دهدان نالوا هتخپ ندمزوا ۱

 | داب اسب یعچ لا ةداب» تکنر هدایز دهد هدا كب » سکر ن ناهن خوش نوح

 ارد رخ هد رع یصعه دیکر ترار دریقاچورعغاچ هب ارش هدیاتفج بارش ىع ینا
 یک ج وبصردقوح یتقیسماساهدس رع

 »٭ سونم هم ګاه اکو مرج ر دهزب ٭

 اطخو اکو مر یسعع هلا هېر ء اهر یرلعخف و ېچ ی ازو تن هدحو ما( هزب)

 « هزردو لرد یان و هنمرهزارا دڪڪاباردوخ لح (تب) راطع حش |
 یرابامص انا "لع زز عو ( تب )یاهفص الا بناکلا داعر د هب انعم و ی دهد رع

 ندیشوف نک هدنربخ | تبب كت هفلاس 4 سعطق (شونم) هزبو مارغلاهرغذق هیف
 رد تادا هبحوتفم ےم که د لوا هنیسانعم هم ار درضاح ین ندسطفا

 هطمسل اتاودالایفقسساک

 * ا وکر دلت وس نر وس #
 یک مالکهدس رع هنسانعمز وس هل تسکعو یف كد هبجمءاحو یم تاننس ( نس )

 ۱ تر که اف (تس) ی الت حشر داکد یک ظفار دلم اش هن رام یسفنو ی |
 فلا هن رآها ندنظفل نتفک(اوک ) « نک ممخورب تسب ادخ دج × نحف شو

 ۱ هدننمان تب كن هعباس عطق یسهدحو ماکتم عر اضم ےک تر دلعاف مساهل قالا

 | هحرشیلا عجراف یدک ه دنسماخ تس كنها هعطقول د الشم اوکی خدمه یدک
 * شوج یه نی وس هدر نت چ

 | ناور( تد )ناس هج اوخ هن س انعم شوج هکتماصوتک اس نع (هدزنش)

 یهاوخت رت شوخ نی زا تفر یهاوخ وح + ناچ یا ینزهم نتارح ناناج بکس دش
 ارصح هد فر عاما هنس انعم ندب شک و د یسک رتیانعم * یهارمهتفا

 | ۰دزرولکه دنلوا تب كن هعطقیغ دن قرقو د ندب نت هکنوحر د هنتسانعم شوم
 E ر داو عفم مسا ندنظذان دز ناللکهدنعب اس تب كن هعطقیفقرق

  .ر  .بیارایداولرومشیداواه

 یادی قرقول دوم خب نار ابر دم تغارو مخپ هما هسسن هشه اهدنرخ | (یازاب)
O۱  

| 
e سس 

 و 4



۹ 

 هبا هېڅ د نیسو یھ ن ہد ودع همسر اف فاکو ینوکس نوو یت تله«( شو کنم ) |

 (شوک )رارید هغرمسیاهدیاتف-ارید طرقهدس رع هنسانعم هب وکی کراوشوک |

 هنسانعم قالوق وارد هبانعم شد شوهنزوب هل تمض كن د دو دم سر اف فاک |

 روما هکر دنمسا هتشرفرب تلات هوغو هشوک یت *ع یا ردو ددا مم هدماق دود

 ینوکو هکر دیدآ ینوک درد نوان هب روش عد ارردلک نم دا تامهم

 راظت او رظن یعع سم احر ردنارابتعا مظع بو دیا نشح دنع

 تروس ددنهدرح رقع تحاص#

 هال الادو كازو کب انها درن کاور دی وام مسا(دنمدرخ)

 کر لا تاودال تیمار دتسن تا دا دنس تبدو لقع یخ

 * سوهیع تاتغح ر د صو ا لع ٭

 صوا هدنک رت عما قا دک لفع عج لا هد نشو یض تن هدو دم هاب (شوه)
 یعتا ام ارار دیا لقنود لء هجرک | شوه هدیرو ت كنهر ذر دیاتغح یلصا زار د |
 رمسعتاجناهدس رع هس دطر دیا دیار ر لاب سک کر ددلاحر ر ولو اه دنسارو كلقع ا

 مقاو تاعرکمردی رطفزت |لوبقنامقنو هدابزدنتاذودنک لقهکن ور دپ ١

 ار رس و نوح یهش کدنیز (تد)یرفن سمر دل دات لح یتیدروہ واد هلوا
 ید هبا نعم جوا شوه هقش ندنو « شوهابو الهمر ذ كيدشا هک کو دات ۱

 مس ۔یعد رهز یعع لات" ره و لاله یعع ینا حور شیپ نج عج لوارواک ۱

 *رو د همد ارس هناصتد یلفع#

 فار طارد مسار ےنام (تس) رعاش ںاصقا یل عور یک یی ( هسا رس)

 بو درا صاخ فرصت یخ د هدو هداز اشا لاک نا درکور نخ دیو سرا * ناهح

 ےسآ یخ د یوزر یو هنسسانع» شایرس یوزر برر د کن یلتف همسارس گرروس
 هاب کمد نظفل بسا کاپ رد هنسمأنعم هننف یک بسا هدانعمو نزو هکی افق

PSEیار دتمالع تن همسر ءاه یکه دنرخآ هوا شوا باق 4  

 ٭ سره دمر ب و دند بواب ا ٭

 یر سن دعداش هدب رعوهدبسرافردسب رع یلصالوعفمنزوب(شوهدم)

 هل او تشک ناز ل سلب عاس# ابصدابشو دتفکمو قلخ ثم دح ( تس )

 5 ور دیدآ دا ریشه دان لسو ی × شوهدمو |

 قشع د امازا حر دفور عمو دروکنا بارش ییسعع هلا هیت نو یک كهم |
 یهاوضن تنجرد / قم قاسەد دب (تس) فاس هج اوشرواکءدهتسانعم |

>» Y% 



 ؟ ٩ ۲

 ىع (شوم) یک هرههدبب ر ءهنسانعم یدک ها یم ك هسراف فاک ( هب رک )

 كلب : فاصهردتسشوم كل م شوم نیر ر د تنش ب رک (تبه)نات باک هراف

 * كعد سوعارد هجوقبولب راص#

 هدنتسمکولدیدش د هغج وقسوء اردهدنعار تس كن هعطق یخ درد یر کد

 کیا لصاح ردرهاظ قرف هدنناس هج وق بواب راص با هغجوقاربز ردقورارکت
 مهفافرد هبانعم

 * شو عازر دقاح وه کو کر و درب #

 زکسنوا هقذد ندن ول یک ه نس هنسانعم سکو ک ها ارویتف كت هدح و«ءان(ر)

 | یلع ىع ینا رولو الخ اد هت اقش هلت اوا نوان لوارواک ید هرانعم

 | سساخهنسفارطا نع عبار ردنوجا تفرظ ف قع تلا ردن وا العتسسا
gcنالوا یو اسمهرادسع کرار د هنس الا باح غ اک سداس نشوغاآ ةراک یی  

 هوبمزب نما روئلوال امت سا رب فخم هدیرکناهج لاسنهرف ردع اسردعطوم

 هدالز اومدن تن دک تان ابن لصاس مچ عسا هدنرشاعتس ك هعطت خال اود

 PO PE هص>و ست قسعع رمشع یداح مش عب رذب ی رم *اعرولوا

 فصوو ها غب ص ندنطفل ندرب رمشع لات نطوو نکسمو هناخ و هاکرارق

 هژاب نر یعءرمنع ساخ یصد یتعب ان نعع رشع عیار یکر شو دو ربل در د ہد ہکرت

 ي ر عیاسرواوا كد ندظفحرار د رزادک طظفحو دا قعع رشعسداس

 نیو تف كندو دم زمه (شوغا) برفودزن عج مشع نما بناحو فرط
 حش رار در اکهدسرافرخهدس رع هک ق اجو هما هجم نشو یت كن هدو دم هم

 ۽ ار تنه اربد یهکحا دوم دک# ار تن مرمک ن انکا شو ارد(تس )یدعس

 لوق نعد هدو یک ق ااو ی نو

 رولکهنسانعم

 × یدلوا شوک ان یزو قلوق مه #

 د ر یر و تود را ا اوہ (یتوک 9

 | |قوح هدنرارعشارعشیربضاس هدنندیصیزو كغالوق یراکددرا دع
 قرع میش« تسراب شوج رم کو ول یور تاخزا (تد )بت اصرار دیا لامعتسا
 جدو هدهنسانعمیربقح هقاط هب وک كغالوقو * تسرامشوک اس مرش

 هزوراد : ماوراوشوکی × بب PERA وخ تشکنآ(تس )یدعس

 13 5 شوک یخدردقلوقنئوگنمهب وکچ ٭ تش دک اس |
SESS - 

 شوکنم ۱



 ند شون لعل بارش * شون لدنوخربل د لعل دا (تس ) یدنجح لاک نوساواوص 1

۳۹۱ 

 ۾ سن ندم شوو تسادر لنڪ
 یعربقرهول دیتا () رولکهدنباستب ك هعطق یجرزوواو دزوس(ن “)

 قساکردل و هقم تاداهدحومء اب که دنظنا (درع) رواکهدنسداست تی هعطج

 رولکه دستش 0 تس كنه ءطق خج وا یللاود مداد ص ةطمسسل !تاودالای

 اضنا قساکر دممشتتادا(وح) ةکر لا تاودالا فقس اکر دطرتادا (تسا)

 نوسلوا بارش هنسانعم كم گاردر دصم هل.عت كنهدو دم نو (ندمشول)

 رولکهدنسداست كن هعطق یحش رب قرقولدرهز (شبن ) تسراکهح

 × شوكي نکنرهعطق تع وک# ۳۱ ۱
 نیکنرعطقیدک هدننمات تس تن هعب اس هعطق و د اکس مرا وس (تعوک )

 سلاح هل سجض كل ەدو د هد رع فاک (شوکب] یدک هد زل او نع كن هثل اثعطق

 سد وا کاوو دش ید شرک یی سو ا

 ردهنسانعم یلو هلا هسراف فک شوک دوخ اتنا تاو دالا ق نباک
 شیکنرٌدعطق (ینعم لصاح) اضیا قیساکرداوعفمتادا هسوتفمهدنزوصو
 ۱ ..مراب وس هکغالوق ینکنرهعطق دوخ ان شور د مراد وساکس

 × شوکصحرت هحرک آیدآلناشوط#

 a وق شا ردسسکر ت فصو یکم شح ہاس لب وکس كنار ہدناصا (شوکر خ)
 یلرق نوح یدک هدنلوا تس كن هعطق خم رکود شار هکنوحردکعد

 هممسآود شوک ر ل فلوا نوزوآ یراعا قید كن او طرواکهد هسعطقویواد

 انار دار نجس ناک عرش یو کرکت د شورش رخ شوک (تس) رعاسیدنلوا

 ٭ شوک رح باوح هن هدعو نالد ید# رخ شوک

 هدنسانعمزوس زى ىلصاوە دعو نالى هل یا ووا ومءاب (شوک. ربا وخ)

 دعو (تس) یناعلاو ارد ید رو یسو قبو ا ناشوط ین د هد ک رتردحالطصا

 ى“ هک وز بت وح تح ارباوخ یاع * مرح ما هدنامو تشک مرغ شتاصو

 یدکهدنسن 1 تس ل هسداح هعطق ول دوش وا (باوخ) مدر ۵ دهد

 شتر ەر تا کب یدحاق رب

 .(هتفر) ردهلص ر ا ار نشد نک ر کک

 رداوعفم مسا نن

 × شومهبهرافروُ دەب رکهب یدک + 1"



۹۰ 

 تە كن هعطق ین رب یر کد وډ د یکی ار ازر د هیر دص م هنت ءا نک دنر (یراز)

 ارواب تل ی عع هلك هېګم ءا (ن دن )یدک هنسما

 *# شارح هدنح م ه کاو ک هاب ره“ ید د #

 هدر قا (ٿ») رف ردطو ہضم ہل لد ہہ م ءاخ یکی | (س ر ر هادنخ)

 هلا همسر اه هکنوج * س واز اراما لاج س ولزارام # سکه مه شد رخ هدنخا ره

 هدنخ هلفدح كل هنا رم و سام ناسا ر لعق عع

 طاطهلن تاک كأ هم طق ین دی نوا ےکسر د هبانعم و یک د سیر

 » اسوک یسغازوب كا ىداواواک هدام # 23

 هدامهکنوح رولوا لء درغص یشدد یسسک رتیاذعم هنساذعم لب | (راکهدام)

 هلن عارصمو در فصواکیدک هدنشلت تب كن هعطق ینحوا یرکیولد یشبد

 یواکهدامرهررشدشاب ۵ دهان تسدزا درهزاکد بان (تس )یناع!اوارواک

 صار ړد لګ هد رع هک نازوبلبمض كن هدو دم بسر اف فاک (هلاسوک )

 یداو | مومضم ید فاکو بونلوا قدح فا نوع ا فف ی دنا هلا واک

 * سمُهدام سم « یشدكنوقواکر غص م د

 خس رار دزوکوا هکر کرد درغص لدا بار اوو ن كن هدو دمة سراغ فاک (واک )

 ندم ھ# یراورواک هن نادسزور# دناراکبناسمر عال سا (تس )یدعس

 .نومقیشید(شدمةدام) رارجم با ور رواد عمر

 ت كن هعطق یر یر کب ولد نو ىق سما "[قسدقهدامهکنوحرد هنسانعم

 * هدندرک ان هرفاکنالواهرزوا دانعید + یدک هدنعدار

 یسسک رتیانعمر دحالطصاروک ذم عم هللا یتف كن هسراف فاک (هدی درک ان)

 نددرکهدندرک ةبکراا تاودالا فقس اکر دفن تاداان هکنوحردکعد شمانود

 یدک ه دننما تس كن هعطق ین دی یعرکد یلعاف مسا ےک تنر داو عفم مس اندنلففل

 eR Baa اپ

 | یسینکرتیانعمردحالطص اراک افح عج لب رسکو یوکس كنار (شکرفاک)
 ۱ Ey تب كىلو اعط EE ORES هکنوجر ددد مرفاک

 اللسان د ٭ یشدورد هنو یرک ف وص هننا (تس )یاجانالوم یدک هدنحرشو

 تسشکرفاو
 چ هنالوامدازوسیحآردسک لمار هز #



۲۸۹ 

 دی رک اد نکم٭ سد نآ ارو د نع تفکو کن (ت» )کدورداتسارلرد د

 س وج یھاو#
 ٭ ندنرحارولب رو م دةم هک لو | د سج شد # : 1

 هک نوح هنسانع»ترح الب رو لوا ندنلع همعنص له او هرجا ( ده نس ) ۱
 تم كن هءطقیفحو ا یللا ود ترج اد نم یدک هدنلوا كن هعطقو و د لوا شا,

 یلقاعرک ا شد نه شیب هدب ٭ لبدشاک شااصو دعون(تس)یمظنربمرواکه دن ار |
 ٭ شا ردردکع د هدکو ای د هدام آر ضاح

 ند نافل ندامآ هنا هہم-ر ءا ھو یرل کف لا دو لس دو د٭ مو هزمه (هدامآ ) ۱

 ٭ارهدامآ خنک لدبیدا دول (تس) ورسخ ر مابهدورضاح ی رداو ةف مسا
 لامعتسا هد هنسانعم شاز دو چ و شاوا یخ دهد ۷ ارد داز ی دادن یدرکو

 ةيکراتاودالاق قبساک قییععرددکنوح هسانعمهدکوا (شرد) رونلوا |

 ۱ »مر یخ دو دکر با ید لر هرمطو نوخ ه اف # ۱

 ی دعس شرار د مدهدس رعدکناف هبا نوو ی كنهدود چ ۰٥ا (نوخ) ١

 | (لر) یکم هچادر دیو یی رھ یسیع» شکب نزار تردپخدرکب شوش (تس)
 (تس)ییانیسحهحاوخراریدقرعهدس رع هکرمط هلا هسراف فاکو یټ كنار || ۰

 ءار ( مع ر)ربت هب ودراکد کر کج نورد شکر * رکد نوخدرکو مصنع هک هدرا ۰

 ندناحارح را ر دق هدس رع هکهنسانعم ربا ها ےمو یرس کح هدو دم
 تھ ممصخ دزیر مر هتسوس کسی( تد )یرفن سمر دیا ی ورخ ندافامدو

 و و
 ٭ سد رادندردک یلقنامج اوس ر هراب# ۱

 تحارح ییعع انا هک هني شو ید هلامارمسکلاو ما نب كن هدو دغ ءار (سر)

 زور ید » تسو ددرد کم زاس هح رهد بال قنا (تس )یی هفارریماموچهرابو
 یرلشا هلسش که نسانعم ظءلغیابروش ین د مه » تسا مه مزو هاو هدو شیر

 یلل اود لوبو رهقو ل اة ص ابا هسگ رص رسک زسهلاما هک امافرارکود هن رزوا

 هاس هلن وکس كمال( شب راد) رواکم د دحر شو تم یا تبب كن هعطق یخ وا
 ی دی نو اود لکوک لدهکنوح هنسانهمولهزاب ولکوکردسک ر فصو یکم شح

 افت آقبساک هتسانعمهرابشب ر یدک ه دنا تب كن هعطق

 × ندنخ لوک یخ دیر ازو شا شدلکب | # 1

 ردرذصم مسا هلال همت نشروسکمییقام هن رخ كنم رهاندملان(شلان) |
 سس



۴۸۸ 

 نلجروسردر دصم مدال قالا همدم زر و سک یلبقام هش خار ضاح رها

 ینوکسكمالو یك همه نبع (هدیطلع) زرد لازهدس رع هنسانعم قع اھو

 هنس اشا ساراو ردلوعفم مسا ندنافف ندماهاغ هل رمسک كن هدو دم« اطو

 م نمار هدمطلغ هناتسههح * نجردلکحاشابص فطاز (ت) یروهظ
 وی دزا او قر هوا یلص ااطهدمسراف دوی دیا هدسلع هبا همق هقوف ءا" هدنلصا

 "یدک هد هعامقیتربنوا

 ۰ شاخ ید دروشناب هعانا کیان و وق ۰

 هاو وق لوش هی هست *نیشو یرارسک كن هدو دم مالو كن ههه ءان (شلخ )
 الضفلا تادایفاذکر اتلاف لج وک قاباهدقدص» مدآ هکرلربد

 ٭ ور دوخ رار د هب هنس نشودنکندک |

 ءار (ور)رولکهدا عارصموو دو دنکد وخ هکنوحردسکرت فصو(وردوخ)

 ینالبقتسم هکنوحر دففخم ل عاف ماد وخ اب مما ندنظفا نتسو هلم كن هدو دم

 رواک دنورو دیور هل ہلا دبا هب هب دموا و لس هززوا ساق فالخ

 ٭ سد د وخ رارب د هن سودنکه مصخ مه دوخ و دنک

 هسفلب هد رعودنک دشنزو هلا لا دو لوه ګو اوو یف لی همت ءاخ (دوح)

 ىراکدىك ه دکنح هکر ریدرفغمهدس رع هکهغلغ و هلا فورءمواوو هنسانعم

 تمالعواوو ی هام سکلاو ت لای كن هه هاش (شوح) رده الکرومد

 اوا هلا هم نیو ینوکس كەنت ءابو

 ودنک ی ید دوخ عع یا یصخ یعد مح ر یدو بب رق عج لواردروک ذمنلوا

 راک شوخو نڪ آر اک یی عوثااراردینددنواشب وخ هدانعموب یسودنکو

 ظبل عور سداس بوخو شوخ عج سماخ یتسهودوحو ی۶ عیار عرانم
 * نولاش هففع یعینالوا هرو تسمه دىم # ناک شهقوط

 هوونسمنماد اب ها همز ءاهو جن تالادو یرمسک كنهدود# میم (هدص)

 هدبمشنز« ما دما ار د هد ولرب یکی (تس ) یماظنریم هنسانعم تروع هفشعو

 . . ۍدنلقر فت هلعو شهد ہک رتردسراف ین د نو اخ » مارش وخ مه تس دود

 ۱ ٭ شددخ ید دم هن داو هدمعم رلقاع»

 اسهاوارزو هلا هچچم نشو یرسک كن هدودم لادو یتفلب هېچمءاخ ) سیدخ)

 وادک اک ۱ هکهنساشعم نی داف ءدتعمو هلقاع یک نیامده دن را هنا نط السو
 ي تحت ج

 ید
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 لت هعامق ی د یکی یر دصم هسرولو اهر وسکم هد حو «ءان یک هدنلوارک ار دوم 1

 تاودالاق ساک ف ىع (رد) ی ا نیوکی هدانا انآ تد

 ودب (سوخ) ید ۶ هدنشلات تس كن هعطق یدنواوبد باق لد ةنكرملا

 همر ووا هقطقرب دنفس نش فرد ( یعسلهاح )واتر تب ك هعطقوبول د

 هد رارطاخردلدنک یتحدوخ انس هىا لار طاخرد+] رنک =

 هپ سرش یدوراباوراب اردکوا شد #

 سد لب :افم هنسانعم لو اهلا آر ورک كنم ةسرافء ۳ ا ( شد, )

 شب وا ترا و

 ةمدقلا فقساکردنوعا لسونو تاواسفلاکیدنسارا ن ت ۰

 ۽ س یخدهدازیداوارولت د مک هکسک ا#

 مشردروک ذم شب لیاشمردنالوا صقات نداد ا ہلا مو یف لاک (مک)

 ٭ تسک یزور شارا سکر ه هک * تس اعرب لثمنیا ارسل (تد) یدعن

 هدهنسانعهزا عد لدلق ازا مکی خد مهر لر د تساک هن الو ار ناص ةن ند هرکص

 هنسانعمدنازهدادننا اب | همم نیشویرمسک كي هدو دم هدوم ءا( شد )رواک
 ر هدنرنماع ت لی هعاق ینزوقط ق فرد ة ےکتنرار د نوزفا هننرآ لر دمکهک اماف

 ردنالثام هدوسا هدکداروس هدغاک ب ود الضا هکردکو ؟رب ی دمه

 س

 × هدشن ارهدلتفدرابش هکلوانی هدر و

 هلو کس بلا دزس همسر ءاه نی دریځ دمج هل | بسر ءاهو ی تالاد (نیب هدر ) |
 لاک ه نسا ي ناش هلسقدو یفعو ققدم ىعع ردسک رتفصو هدنسکنا ۱

 فصوناش هدرح نابهندس اهر ظفرک ادس ا (تس ) یدنخ

 هل وکس كد ارو یم ی هم چم اد ریدر * دنا درک ناهن داد نآ ۱

 ك هعطق ی دي نوا هدااح یی دلو | یک رتفصو نی هنسأشعم كحح و کو قافوا

 » شسدنارودیع دنارکف نتسقاع كسره # ۱ یدک هدناواتس

 تا ب هعطډ ینرب یرکب ود قازوارود هکنوحر دسک رت قصو (شیدنارو د)

 ےس اد وخ ابا ندنظفل ندمشب دنا هل کف كي هزمه (شیدنا) یدکهدنعبار ۱
 هردشهلرا ون هدمطلغو شزغارد+ءاف * ر دففح لعاق 1

EN 9ندنظفل ندزغل هل رمسک كنهمکم یازوینوکس كنمغو يجف كمال  
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 یسسک رت یانعمرواک هد هنسان مر ر یی داوا عج وصو هنسان«مزوبراوآ و

 تادانادرولکءدنلوا تا كن هعطف نقر قول دوص بآ هکنوحردکع دناکموص

 ۳ راق رله دو دم "کم نش یکیا(اشاش) ةمدقل اف قبسام یلعردناکم مسا

 ترضحا فرا لو ىع لا نونو یرمیک ك هدو دم یمو جهلم ج (نیج) لود
 طلاع » ERS CAST REEF (ت) االوم

 العجم ۷ نجد زام رئال (تس) 9

 نط ورتسوخ نجر د

 ۰ س یداواهوک هلفاکی سرافوزبت هطرض # ۳

 كن هعطق شرب یر کب یرانعم قارار د هطرمضهدس رع هک یل ەس حر ر یعچ ()
 | * تسربد» تیمار )یمظنرهم یدک هد دحر شو نم ین اتا

 هب اا ھر ا ھظاو یم کب هدو دم هسراف فاک (هوک) ترک باتو

 رادیو ره ید هااوو نوت نع
 » نموح یزو ماب و نس یک نب نسر ورکو ا ٭

 نواود دنسرورکوا (یزوماس) یدک هدنس ا تس .كن هما هعطقودد نس( و)

 | (نم) ةمدقملا ف قساکر دشت تادا (وح) یدک هدنربخ | تس كن هعاعقیئدب
 یدک هدنلواتب كنها هعطدول دن

 ٭ سوه ل دزا یکر کن دکر و رک دردی التم

 قه دننما تد كز هعطق یخ د ی رک (قک ) هم دل ا ف قساکر دط رش تادا (ک)

 | هنکرلاتاودالاقیساکنمیعع (زا) ردبط اش عراضم ندنطظفل ندرکنالک

 وزرا غغ (سوه) یدک هدنما مس تس كب هعطق ین دب نواوډ د لکوک (لد)

 تت )اخد اور دلم هتسمه دیکر و هد رعو هدر اف« هاولندو شهاوخو

 : اسناد عسلا یضاع (تسوه من ناجربخ » تسود من وات لد لاح

 سوهلا ةر یءا لذا وعلا لدع × لغش ف هنع ىنا لدعلا عمال( تب )

 ۱ # سد د وخ لدرد یکن ات نیشنم نشر د هعطق + ۳ <

 ms ین هتسانعم همرولوا ( نمشنم )یدک هدنحرش :یلواعطق( نیشردهعطق) | ۱

 دولوا شن هللا تاو دالا یف قساکرد دخ نادا وعم ممد و |

 ۱ ةکراا تاودالا ف ساک ی ىغا یدک هدنس ات تس كي هلا ىلطىقولد |

 بلم دوش سرو هسوتن»نون دنا ردیف باعا عراضم( یک



 ردقوح هدست هدر یک قاب ۱۳

 »۶ سکم ید ندسیدلو ادننتر دکر وا مه *

 لح روا هلا لا دو ینو کس هنا" نوو یراق ك: لوا نولوكت همشرف ات (دش)

 ٭ مایودره یسسو یک راز (تس) یحاعاداتس الرد توکنعهدس ر ء ہک

 (سکم) رولکهدهنسانعملبن و لهاکی دمه « تسدنت یارکم ینوکسو
 هنسورآ ابرار ید بان ده دب رع هک نس هلا نسو یرا که لب هسراف فاکو نمم

 کد سکمنآ یکی (تح) رعاشیککراکدید کس هد زاکا کشر لرد ید ۱

 لغ یه لوا سکمەدتس و * دونروش نییکنا کښ کمدصزا هب دون رکن ییکتآ

 "رر د نيج هلا نیت ر سکه دیاتفح باند یعع ینا دم

 ٭ بور تفر شلو | همر وس بولسو یک رس یقشف #

EE OIE O | 
 یور (تد) یاعلاوار دءطفل نقرس یل رعمهنسانعمی نت ی و |

 تفر) هتسر کر AA E f مش نیت ا نیکرمس مهارف هنشکو اهتس

 ا ا هعطق تفر درب ا 11

 ر در دهم 13 هلع كن هدو دم ءار بورردر دصم ما هرزوآ ی هخ ص یضام
 رول دنسماخ تم كن همت یتش یا هداج یی داوا یر سیر

 رولک هد هنس انعم هکر وس یک پوراج بور تفر همش ندنول

 ٭ س>وراح مهیدلاساخ هب ی دىر وس هن وح روح #

(I7 وسو بوحر وح هلا فاکو یرلعف لنت دو دم نه نسوا  

 ها(سخ) ابا ارویتک كن ه دو دم چم ءا (راح) رریدهساکو عفعف هد رع هک

 راعراولاساحز (تس) رعاشردرافد اهروک ذملاشاخ لا نسو یقف كن هږګم

 لاشاخوراخ یخ دل اء اخو سخ هل مط ۾ ته دن زور فر ینا یک ٭ تخ ردخاشوو

 رک ميکتنردرا و یخ د یسانعم ترد لنظفاراخ هقشندنورد هر اشهدرلانعمو
 لوا رواکیخد هنانعم س سخ یدک هدنحر شو نتم قلا تس كن هعطقینرب
 راحواهدنرزواوص ٹلا سسخو لس یع# یا لب درد صو هب امورف یعع

 ین عیوهاک ی عج سمار دش وةر تحوحوک ندهنروطع عیار هنسانع-ناوبح

 ردهزتسیراکذب دونم

 ۱ × نج اساس سعآ لو هاشم ی هدنادیآ و

۱ 

OTT LS E E: 

ETEنوا هفسل ندم ب ورارب د قواق هد ىکرت هک نام ی٤ هلن وکس كن  

EOE RED ا وسعت 
YT :م  
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 هبا نش مضو یط اما كن هزمهیکر مو هیطهو هقانو لر المردق ود یسام ا
 هر #٭ . موبر زوتساوچ هلم راو سیرت شابه (ت) یدعس شر دل یحدرتش

 ابا ارو یر لت هدو ۰ اهر كم (رامم) هایم الغ تصرف

 شرابهک * زارفرسرتشاراممنارازه (تب) یمطترماموعر دیرالوب هود
 ۷ اهحرم تدعاتم

 + سرح شاواهدیدآریارد لا سس لب كن #

 هک سلب هلا [EEF AFIT كڭلەدودم دحوم ءا (كناب)
 كنان ٭ كىل مي اشکبوار هدول !بلام (تس) فرءراریددیدش توصهد رع

 رولوا TOE # امرافغتسا سوقات دیزبمناصع

 ءاروكلاد (ارد) یک یراکدیدنابلا بح هنمنع) رد نالا بت ءدسرع
 راربد سرخ هدس رع هنساننعم لاح ردففخع ندنلنفل یارد ها یرلعتف كن هدو دم
 لب لمهس هککی نآو + رطن در ببتر دک ونا (تس) یرونا ےکح یرتساک

 یا "هنسانلغم یک ینوومد لوارولکی دهبانعم ج وا هقش ندنوب «یارد

 رولوا ید یبکر ت فصوو هن سانعم لکو را ثا هنساسعم لات ."عورشهزوس

 ردعباسد دسر افو هدى رع هنسانعم لاح هللا نسو یراعف كز ارو مج (سرح)

 سرب * مدرهنوحشدعو نمادح ناناج لزامر دارم (تس) و
 زوطم دهن اهم نڪ“ یعدنا دنز ی دمه # اهل دیدن رب کدرادنمدانرف و

 ٭ هلط رطرارید هبا دص یخ د م دژ که برقع »

 یرک ا یغوروقا ماد دکبرقع یصع هل-نوکس کن هبسراق یاز (مدر ج

 یرکحاءلمصف لفاکو که کنوح یدنلوا هست وید قر وة یرک !ندنخب دئوط

 دکردفو رعمو روه ثم یدک هدنلواتم كنهعطقوب ید قرود مد هنسا عم

 یساناراقح هرشطزترب یرافهدقداو اب رق یندالوزاغوط ن دن سان ابرمع

 یاعدواقحرد * تسع د هح فلخ ار مسد (هعطق) فا! اون ارولو لاله

 (هیاندص) درد مکشوردام دشکب * وا مدرل او مه حرردکناز * دورودرد

 یروعس كنه ET OEE حلعا هبا لاد نوکس

 ۱ ی رفت یخ د هل اناج را تعرر دت غل ید لط رط امال ەد ہک. ی

 مدمما تخرد(تاب )ین اعلان هباددصو ید م دژکی دآ ناسح هبرقع » عارصم

 ۳۰.5۰ یک یاس دوب اصول ترم هدر

 دناومحروپ له اردرد هدست دوخ بردم الع رله همسر ءاه کهدنرخآ هکنوح

 ا



TN ۰ ۵3 ست  

 فک هدسرع که کت لوارد هیانعم حوا هلا نسو فلت دحوم ءان (س) 1

 نیمزرزیرومات سد (تس) اترا هلو هنساشعمقوحر دشفح ندر امس ین ٭ درب | 2

 هلورت نعد فک وع ثلا ٭ دناس ناشن كینمز یورب شدتسهوک دنا هدرکنفد 8

 (نکس )سد درو اکو TY سازانوكي یفکر اک وح ( تب ( اض 1 ۱

Eهکر ملا تاو دالا ف قس کند ید نم عع (را) ردطبر تادا یل کا  

 ندقوح(هکسزا)رتب یرب هه یربرد هی: ھم یکی ا ہدمابقم ول کس یلصاح هم ۰( ) 1

 لفغت الف هنساشعم ندقوح خد سر هب اش

 × ردهدنامس!نالقورکورش ندک هدکوا #۷

 ےس یر غو شدح هم هد هنس اعم ندکهدکوارددمک رت ضصو (ورش, (

 وب نیسان دور عقومارفاک دوبمالسا کتلو و ناف ادکرک(ت») یدعس

 هعاعقوب دوا ساب هک وحر واک هد هسا نعم كنها ناشواادامدمهدرازاس و

 صا مم کریک لعاف مم اد وخان ھا ندنظفل نتفرورر واکه دنلوا تد كەتا

 ىعع (ه دنا مپ ) ىا . تلف هعطق کنز کس یعرکب ۵ رااح اها

 رواکه دات عارصمواد هنک | س هکنوحی کت : تادلحو ماعط هل و الدم هو

 رداوعفم مسا ندز دطفا ندنام ن که ات كن هات هایم ناز

 ٭ سد هسک ۱مهرد» د مھ نسل اور دنس ا

 هبا نوو یرمسک كن هدو دم نسو یراهف كن همسر اف ء او كن هدو دمو او (نیسن او)

 ءاي (س)) هن ياعم سەن دلو هرارد نیساو سفت الشم یکوصكت هنسسر#

 اق مرارد ءارو م د رع کهنسانعم در اوافقو هسک | هلا سو یف ك همسر اق

 تسارو بج ٭ كنرسوواط ناکرت شف سپ (تبب) یمسودرفےکحر دشا,
 چ رارددههدسرعرواکهدهنسا نعملوص دمه ٭ كنحدال وب نامش

 با.سارفاوسواک لمزا هر x بآ تد رش یک نع“ دلع ز ا س ( تدب )ی دعس

 *راهسر دنر الو رت شا هود نارو ص نادر اس # 6

 نسراسهکنوحرریدلاج هد رغ نارو فه ډک رت هکه نسانعم یهود( نابر اس)

 همدقلا ف قبس اکر دس انعم هود یر ند ساب اعم دل هل ارو یجف كن هدو د#

 سوک ا ناس هاو هم ةمكر ملا تاودالا ف یبساکر دلعاف ےہ ہا تاداناب

 للد هرم (رتشا)ناوراکت ذاور a × نابراس یا
 هد رع هم سام هو د هبا ارو یمن كن هة وف ء او ین وک لا هم نشو یھت

7 
3 
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 در قرف لا هلام ین ار سه دام (تی )ر ءا شرر جدا بمدو
 لابد ها ميمویمضل اد( مد )ريد مشچ ل ابم د هنغورروقزوکو » لام د شب
 نوا نی هعطق ندي قرق (م) را هبلاو بذ هدير عهکهنساب نهم قر وق یک
 رد لص هدحوم* اب یکه دنلو ارد سما ن دنظفا ندیرب نالک دنن فلا

 ٭رسزار ب> اصممدمهندز مدر دة مول وص +

 | هکنوحردبک هردصم هلسانعم هریو سفنزمنزبت یه ق مولوص (ندزمد)
 كن هعطفینقرقوب دقمروا (ندز) رواکهدنسن ات عارصم كس وود سن (مد)

 مه کاو ج هنسانعم نب رقو بحاصم هللا یمنوکس (مدمه) رواکهدنعباستب
 یناونع نهم نا هرکی د رس (زار) یدک هد هبکیم تاو داوی دعم یس
 « سفنمدندسدردفلو اره اظ مه لو * یدک هدنحرش

 ی دم» هنساسعم تاقو ار در دصم هال رسک هدو دم ےمو یتف لا د(ندس د)

 یو رب تداعس صدد (تس) یاعااوا هنسانع«قلوا م راکشاورهاط

 ید ها نعم ترد هة ندرل:وب + ارنارعهناشک مغ بش هدزمدسر ٭ تنادنخ

 تواوحاغا ین عبو نع ینا یک لقب هزبسالثمهنسانعم كمربروا لارو لک
 با ےمو ید لاد (مد )ن دروا هلج یعو عیار ندز فال یعچ ٹلا' هنسانع كقت

 ی رکی ودر عش نزو عع لوار واک ی د هبا نعم زوقط نوا هقش ندو سن یعع
 ۱ تس كن هعط» ینح وا قرقو د تفو مد ین یدک هدننح رش یاو نع كن هعطق ین دي

 یتعج سما تونوربک عج عبار قم ادلا نسب بب رف نع ثلا ر واک هدنسداس
 قعع عسات نهد یسعم نما نوسفا یم عباس نیناوهآ یتعج س داس مث ہکی ود
 یجو دو رو مد هک روکر شع یداح هنسانعم وص مار ر شاع راکشاورهاط
 عد یزغا لق ر شع لا ترشعو شع يع منع ینا ر ارقا شن ۱هل کت[

 س داس یوا ض ارقمرمنع سماخی وا هربنو ین ره د قو ارمشع عبار ق رطنکسک

 حسانروبحورورس مرمنع نمأت یهامنهد يعج رع عباسی :زعا نو رف مْسع

 ۱ بک یعچرشع

 ۴ ۽ یمسنادمدبا ساب یقفک مدشابوس#
 اردنوعا تراکع ییهبضاملاح هبنصءابهدنزخآردهدسوملکتمیضام(یعتفک )

 .هدنسداستس لنت هعطق یتسد یللا یر د صم ةهطمسلاتاودالاق یمسأم ىلع

 نتسنادیردصهردسکیتنک ءلهحوره (یقشاد) ردطنا نتنکص نالک
 يزاد ندقرج هم کیزاکس٭ رد

8 
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 نوو یه لن همم یازو یرمک كنهدو دم دحوم ءابو ین وکسكلاد (نزییداب) |
 ینعطز + دنزرام نهرب یسک کن زیب دا (ت») یدنخ لاکر دطو ضمها

 یازوفوکس لا دو یراهق لنت دحوم نئاب (زانداف) نمرکس دریدانسکموح |
 کتو حر ددنکر فصو هنسانعم یعجاص لپ هدنلصا(زییدای)ر دط و هلا همهم

 نال وا هنسانعم یجاصو مهلا هما هی ازو ی رمسک كن هدو دم هدح وم ءاز

 ردفف لعاف م ہادوخاب مما ند نظف نتا

aaa 

 رددنختسمندن اس یراظفل » رصدر و یا هلا یس نامش نس

 ۲ »رز رب انحاصناف رعوراع#

 | (هتش) یدک اعیتسهدنح رشید یکه رکب كن هحاسدیراقرف (نافرعوراع) |
 کر دفو دم یضورعرن کا هزک یا ناعاف العاق شالع او ینرو كن هعطق وب 1

 طفح افر دروصقم هدنرو تالعاف یراب رض عج و یفورع ضعهدنزو نلعاق ۱

 * سوهر بم نک هنسردار هنس هعطق ٭ ۲۹

 توسنم هنن فر (هشس) یدکهدنحرشیا ونعیلواهعطق یاس ( هعاعق) /

 هکر لا تاو دالا ف یسام ییءردنرظتادا (رد) دداوءفمتادا (اد) ردکءد 9

 ابا (نک ) یدک هدنشا "تا كيهعطق یدبیرکیولد ۳ ۳ ( هندس)

CEEواك (رم) یدک هدنرمخا تد كن هسد اس هعطق ینا  

 هدرا ك هعطت و وب د لم (سوه) روک من شا تد : هءطق یللاوید

 لا لموبا ايهدکهنس هب هعطق ن الوا بونم هنس فرح (ییعملصاح) واک

 ردراو تعنصولاث.ردساا ىلع” 2 ادر هد هعامقوب ةناک (هنکن ۸

 ٭ سک هسک ےکلوا کن ادن یداوک دمآ یدلک #

 رواکهدنعسان تس كر هعطق یخ قرف یر دصهردمضام هل دم كن همش (دمآ)

 ( هکنا) ردیضام ندنظفل ندیدنخ ناللکهدنربخا تا : تن هر ول مه هعطق (دیدنخ)

 ردلوصوم مس ها نا همر :اهو یرسک كفاكو فوكس كوو تفك دو د8 ا

 | نشلکرد کت سا نقی ہکنااب (تج) یفرعرار د ےکلواہدہکر تیا اویذلا ہدہ رع
 ی د هد کرت هنسانعم هنسک (سک )دنشورفر اخر یس د یب لک د ص سودرف

 هداتفا ك نع دنا س ٭ هدازآتسا هداتفایدعس (تس) ) یدعس حشر دعباش

 ٭ سک یسانعمرب یدمدو هلان د هغور وق)

 ءاهو یراعف مالو كن هدو دم ءدسحوم*ابو ینوکس كوو یت الاد | و

 e ر رنوو و ءاه هنسانعم م یورو ا 2
arene 7جو  Cavenروس  

> ۷۱ 
 از



 1 ,آ

 ge 9: وا ن ) روهاح ) ریدر هجری ر٤ نوسلوا نوسوا

 ل اوشربتف ورد فدع لعاف ماد و اب ها ن دنا تو 4 تنور رو
 نهدیسرافاکن ود كم سو مهلا قمر هوا هنسانعمنتضب نتکوهکمردبا ن نظا

 ردعراشلداستواولاو مدح و * ءابلا

 ×ز دوز هعرصف یداو ادام دنت #

 ا )ر دراصعا هدس رع کر اکر ور دیدشو هغرصق هلب مسک ن یلوا لاد ( دادتت) |
 1 ۳ کن * جرت هدیسرادنکفا اخ ۷ چد دیار یدایدننکا(تب )ا

 ینکیاییرکی ود لب( دام)نیکسکهزمت یهو هلا لا دو نوک كونو یم كن هنقوف
 باپو عرس ی الا دو مش كهم م یازدوز یدک هدننما تب كن هعطق

 ۴ زت دنتر دمضغو مش ید مھ ٭ زدکع دمت عد

 E نکسکز نود هن اواو ېضعو مشد ییععرسواو هدرا (زیتدنت)

 تب كن هعطق ینرب یرکیودد RR یی یدق دن اکو هنساننعم

 ٭روذ د با هحرع کر د ازغم ىدکەدنىسا

 قتسفزغمو مادانزفهالشم هللا همم یازو ینووکس كن همم نع و تفك مم (زغم)
 دد شتسدا شاب (تس) یدعس جرار دزغم هد هنس یب مدآ ةضاخورلرد ح

 رار شزغمناتسود ماکب سد ٭ راک ر ور ۱

 * روم مروا یروقر دقتسف هتسد#

 هللا هوس + اهو یف كي هضوف*اتو ینو کس سو حق كن هم راق ءاي # هتل

 رز بئاص)ریدنادنخ هے هقتف سلحایزغآم کت ردهتسانعموتف ۱

 هکهتسد ناد روم دوخ مس ۷ ناهح غامر د هکهدنخ ن نهدرب نررهم (تس)

 یروق با ههه یازویرسک كن هدودم واوو یی كم (زوم) دما نادنخ |

 »روس دین ادر دهزا نزدا# رار د سز هد رع هکمزوا

 رد هحو ەد رع که نساخم هرا لب لا یراظل نژاک: دنع ارض م یب اكسب وو ۱

 5 د (نزدام) رونلواناس هل ساک سیراان ان ورح ىظفلدا لو اور تنس هل |

 ۲ ]أ تالکءهدنمار تا : كن هعطقینقرف نزن مو هلنوکس

 دوس شتآ ۱ (ت) قاملاو ار دففخم لعاف ےسادوخ ا ا ندنطفل ندز

 ۱ نازودازا نوزفا دوششت "لعش «نزداددرک؛نکسن

 دیرین دایوزاب دات ندا



Va 
 تدمر یرادالوا هکر دممان لصطتر ندنس هفتاط یت د ینا

 هدانزراوونلوا همست ود هو ل اودروطس» دراو یراهتمطراب دلب اقلها د داب |

 لفاکو ینوکم كن ارو یم كن هبقوفءات (زاکرت) ی دیا هلو دا دضع یر)هدیزک 1

 یعاجزسر بخو كقر کس هدکب هلا هجم یازویقف راه دو دم قو ف۶ اتو یرسک
 شف ٭ منکشربو ينکی زاکرت (تد )یاس ےک هنسانعم كقرکس ہہ امغو
 ٭ ہدا نعم هکدص ےس اراب ازاکرت (تی) یدمآیاح » رازابردحا نم کنژ

 ردکص ندنظفازات هل ال رتهدنلصا * لوصا هل عورفدمص رولوا مک ارتفدنب

 زولوا یلوعفم ما ےہ ن ردرد صم مسازاتردراکباج هدتاراعو امضیلرت هکنووح /
 رواکهدنلواتب كن هعطق نشل |

 O نهم و
 هاردنربک شیر دوج (تب) ینئاهرپسلا عب رس یعچر دد مک رت فصو (زمرک )
 كن هعطق یا مرکب ول د ترارح مرکه کن وج چ زیشرکس ورب تن ار رک
 ردففح لعات مسا دوخ اب حندنطفل ندیزخزخ یدک هدنح رش یر ا تب

 یدک هدنس ات تب ب هع طق یخسب ركب هدلاح یھی دلو امها سکس

 ١ ۰ : 2 8 aء
CK nrc A 

 هد هقتاذو هدماعط عب حام یش یعع هلا ارو یمض كن هدو دم هېڅ د نیش (روش)

 فا هنشو اعوغ ەم لوتارواکین دهنانعمزکس هقش ندو هنس نالوا ولزوط

 ندیزرو عج ساخربفن یسهج عباد ششوگ و یجسیعب ثلاث موشو ست یە
 لسع قیسعع نما هلغش «یعع عباس هنس انعم قمروا هنن رر سداس ماه | تعد

 ڭيرد ىع ۆى یعچ هل اافو یوکس كن ارو یعف كن همسرافیاز (قرر) نتسسو |

 ار کب رهناهدرد + فرزیابردزایهامنارازهدص (بتس) انالومترمضح

 ییعع ینا" مشکورایس عم لو ارواک یخ د هام عم ید هغد ندب وا * فرکرد

 سماح ید یک عیار اپ اب یب هل نکی هنسنره ثلاترسکو لرز

 رکفناقتاورظنناعما عع عداسزار دورود عج سدا مات او تساع عع

 كنهرف بحاص هنسانعمقسعو كير د یک فرز هلا هک +نیغو یی كم ( م)
 یدمه # یعمر د كرد کر تب هک»« یعم خم دنا هتفک ار فرز ت 1

 *رولکهد هنسانعم هناخدور ||

 « زوهاچر در وقو هاچ يوق +
 ییوص هن سانعم ییرقاقلطم هل اا ھر اه طاو كندو دع راف ےح (هاچ) | ۳



TVA 

 ۲ ها ندا ندمسمارهنالکهدنسداس تب كن هعطتین از وا هل ههلنارو

 » سکز دش ابن شسارهودیسا (ت) یدعس شر دردصممسآ هرزوا ی هغص

 هبا نیسو نوک كنارو یف نوا (سر) سیدیحو ابن تسفرب
 ثنهدو دم ءدح وا (2) دز دصم اونو ین هفیص رها ن دند ن درس

 ه دناصا 2 , کردو شرفكن و هلا میب ؛ هک اماف اضدا فوخ عع ءنافاکو ۳

 [(ت) MOET نارا هلسااعم فو

 ر د هفوخ لب صا + لالا تب یارجآیرطن # لای همیارخآ یر
 ا تالابسمیالاح لواهدس رعرولوا نداسج ها ندیانتجا ک ندونروق اكر دلکد

 ۷ نیرکیاج ی در درب قح هج اف * رردناربسعت هلا

 ینکبایرکی ود ناکمیاجهکنوحدالمو الم عبر دفاضا بنکرت (نیرکیاج)
 نضر نالک هدننلا تب تن هعطق ینقرقزررکیدک هدنعار تا كنهعطق

 ردردصم مس هرزوا ی . هغص ها ندنطفل

 * حافر رکد نژررامهور تکب )

 یدیکهدنسناب اتش و نب هال هد یا نکو هرم ان دیاغقل نیر (در)

 هکیاوح ددا ندنظفا ندر نالکح هدنعار تس كن هعطق ینقرق (نزب)

 ۱3 هکر -ردما ندرولنم نا رک (نرکب) رولک هدننزودنزدلا نو ینال.ةتسم
 كن هلک چ واو رولک دنر رکو درک هل دا هبهبه» یاز كن هم ءاخقالستتسم
 رد هلصهدحومءابکهدنلوا

 ا زاتساعوغو سروش یلقخراو ±

 قاقشزافر درد هتم ما هافانا هبت-نیشروسکم ل لف ام هّس ر آیس هغنص صا |

 اغوغ نچ هل رارمسک هدو دم قو ءانو كس (متس) ۷ هتفواغوغو

 نری وزا هکیزمتسرد یسک انیروآ كذحوح (تد) یدعس حش تموصخو

 ریت س یخ دمه یدنلقر سفت هلا جوش ەدىك رر دنسراف خد (اعوغ) زرکابدول

 ر هد هنناننعم نکو ET روت

 ÛL STE كبو نت ءا و یمض كن هدو دسر اف اب( هبو)

 هبول ه ۱ *رباو> رنو قروح ی رکب (تس) یبساداتساردر دصم مسا هتسانعم

 ادزرآصلارولکخ میان عم کیا هقشرندنو * رب وج هننکیو كنروج

 بارطفاا

 ندنطول ندنزوش ند < هدنسداستب كن ههطق یک | نوا (شروش)
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 ۱ هب لج نوسلوا ونو اوا ادراک روز رو فرید ا
 | دوکو د رمو نز دشهدنک ارت نار اردن هایس( تاب )ی.ودرد مکحردمات مسا |

 | ود برع هدنکر تاک 1 هکح اش نالوا تونم هنشالو كبر (ینز) دش دم همها

 هراعتسارلر دهمدآ ناو |نول ه اسرهورول وا هلوک و لوټ ن درلن ارك: زر هیات

 ناد ؛رزا جم (تس) E ازا یا هح او ثرولکناکنز جهل تب رط

 نمره ا نومه مز ناد * نجس ی اددنار

 دءربنک یداوا هدر اجرمل دزغن +

 داتسا فطاورلد یعع هبا هیچم یازو یوکس هډه نيغر یجف كول 0(

 (زنک) لا زغمزا س دیروازارف ٭ ازعان نم دک شد وکم (تا ) یرمصنع

 IRENE > هر راجو هما یعع هلا هد یازو یرمسک كد هدو د# نولو ی مه لفاک

 یاد مد هتک ON اسب ؟ تسود نام یزمنکیورب (ت»)

 نولکهد هم انن را طم قهر راشند

 ٭ ھر هعق ا راق هرس ات هرم یاد ٭

 انفو هغ | باقزمک هب اارو ینو کس كناهو یراق ك هد حو م ءاتو كراو (رهمن)
 كنهدو دم نود (هرمسان )زرد خد هرز هبا هرم ر ءا هنسانعد مدا هر امورفو هنس

 دساکعاتمو هسقما باق یکر یدو لا هبعهر ءاهو یرلعف كنارو لسو

 رازتشک رسا یره هث سم انعم خار عانتمو + | نکس رم دکننوح هنساپنعم 1

 رواکهد هنسانعم تانک | ی

 هءرمشب لولو سد رفیغادلا شاوا #

 تس تر همت ین از ور با هدح وما یرامسک كل هدو دم ءارو كن اف ( تب رف) ۱

 یر ذ: ست ردردص»مساهرزوا یسهخص صان دنهل ندس رفناللکهدنهااس ۱

 برفاب تساوسف قرزراکرور هن ٭ ٠ تاش اهم سرو رخ ل دع مانا (تس)

 هکهنسنانعم لو هل هم یازو یرمس کب هم نشو یف كن همسر اف ءا (زمشپ)

 دک ٭ دناشن یف شراک زور نابنح (تس) ی را ا ر

 اشرد ها رکن ر ھر در و ی ۷# دنا فرصت سرمشد كير |
 ید ورم

 ابو سرتوسار ھو میردوقروف»

(e:(تس) رعاشتتشحو فوخ عج هل هاا ےمو یرسک كتهدو دع دحوم ءان  

 یرمسک ك ناھسار هر هدینسدنوایدنازرده ال



 ؟ ۷

 رواکهدنسخا تس كن هعطق ی دیقرق قن امت هل ا ےم یدار وک هدماممو قن اھت
 یدعس شرار د ئش هدي رع هنس انعم هنسن هب رسک كن هدو دم بسر اف ےج ( زوج )

 » سدى وب تسدزا دسر م یزورماجردیولشوخ لڪڪ (هعطق)
 ٩ م دوزج ان یلکنماتفکی * سمور وال د یو زا هک« یرببعابیکشم هک فکر دب

 ہک رک اخنام» نم ہنرکو ٭ درک رثا نمر د نشنمه ل اک « مشن لک ادم نکلو ۱

 ۱ ,#«وسردہتس دراشسواط كب # مسه

 برا( تب ) بئاص هنسمانعهولط كب هک ریل عع لوکس كن یلواءار ( راشرمم)

 یانعم * هدرادس لدوهاک |ناجانس مشح ٭ هدراشرس هناسارهنافرعزا

 مبل ی کیو ا رھن دکب یز ند شا یک
 مهادوخابیما ند :ظفا ندب راش هل صف كن هچک*نیشراشیدسک هدنلواتب

 هدحوم ءانویتف كس ( وبس) لر دک لس نکر آو ص ندی راشر دف لء اف
 تسشنو (تد) یناغفانارروق بارم:ووص هنګا هک سد هل سم لت هدو دم

 دننکور دوصقم لزب ناشک یدرد دننکوسر د یدک ریا

 ٭ر ردلودناشه- حیاصو شون جا #

 کهدنلواردرها ندنظفل ند شون نالکهدنربخا تس كنهعطق ینز ووا( شون )

 لعلداس (تد) یدنخلاک ةطسسل | تاودالاققیسام یلعر د لص دحومءاب

 ینکیاقرق (ناشفم) تسراکه ج ندشون لعل بارش + شون لدنوخرباد

 هلص هناوا کنوح ردرضاس صا ندنلننندناشفا نالکهدنرش اعتس كن هعطف
 يلع یدنلوا لا یا هیت ءاهزمه یک هدا دتا هلو الخ ادهدحوم ءا نالوا

 هکنوحردهآ ندنظفل نع رنک هدروب نمتد_(زیر) ةمدقلافقبسام
 رد هأص ه دح وم ءابکهدنل و ارواکهدنیرودزب ر ءلملادبا هب از كن هبکم ءاخیتالر مس

 ٭ برع ینز هلوک هد یهر لوق #

 نالکبودسک هلوت یهر هکیدرو- هدازاشابلاک هنسانعمهدنولوق (یهر)
 تمد ضخ هدواردکع د بوسنم هلو یسسکرتیانعمهکنوح راربدهراکتمدخ

 ]| یر نیا «رادکبیرداربویردب(رعش)رونلوا مهفندتن وہ ميکترارید مال ت دبا
 ار دشمات ارک د تغل بارا !دع ام ند موح یخ قر فود یهتنا »راکه مهر دم الغ ناو

 كل یروعشلا ل دف اذذکر ام داد ارمفت قلطمود دهد نعم یهر یا
 ردزااحهسلوا یعقلا وق هرقو ینز هام س یهر هساوا هداز ینکحورب وخ مالغ

 رس لا لوک ن وه هلمطرش یاو اکر ا نکل هنسانعم لوققلط» (هدن)
 ۱ یدادا



۰۷ 

 #زب هو ساد روک بآ نوحهعطق »* ۲ ۸

 كنهعطتینقرقوددوص (بآ) یدکهدناونغكیهساخ هعطق (ن وح هعطق)

 یفشب زووا(ساب) یدک هدنرمشاع تب كنهجاسد (رهک ) رواکهدنلوا تب
 قاب هنسانعمهلا طح ر د مها ندنظفا ندمساننالک هدنسماح تد کن هعطق

 زد رضا ا (زه) ر هد اح رش سان" تس كن هعطق ین ون زکس قرق یرانعم

 هن یکی ا هعطق ویر طاح ھا کش ردنمتادا هحوتفم بم کهدنلوا

 ضد هکو دهد هلا ظفح یب هعظق نالوا یک ی وصرهوک (یتعملصاح) رولک

 رهڪڪ شا رهک هدنروصو ار دعت او شاب هال هسجقم نیش هنعقوم ساره د هنس

 نشو یتفكنهدو دبسراف* اشاد کو حرولوا یبسکر تفصو هنسانعم ییجاص

 EN Sh صا ندنطملندشان هلا هپچم

 ×ز یا د نونک |یدمش رب ضع #

 زار هلا یرسک كن هدودم همم ءاخو ینوکسلنارو یتف كن هدحوم ءان (ینر)

 تفاکو تفك هزمه (نونک ۷) ر ولکه د هنسانعما دف یخ دمه هنساذعم ضعدو

 نالاوالاحهدس رعهنسانعم ی دمت هبا هنا" نوو یم ك هدو دم نوویوکس

 كفاك سلاو » نکس نونک | هی دکوکی دمآش وص مخ (عارصم) فرءلربد

 یخد هل هجمیازو یرسک كن هدودم نون (زمن) راردیخد نوک ده رنک"
 رار د یاد هدیاتغح هنس ًانعم هفطاعواو هدس رع هنسانعم

 ۷ ربحس هنسردقو تسردراو تسه#

 هکنوح هن سانعمر دراو هللا همق وف ءا و نوک سكاس و یتف كه (تسه) |

 هحر دّهتول هکر لا تاودالا ف قتسام یلعردطن رتاداتسا هنسانعمراو اه

 امثذ کرولوا هاکی دلوا تسه نوللوا فذح لایدا تنا ته |ا
 هک ورد باسعب ناکس ونه لد نس (تد) رعاسرولوا دضم نسانعم تسا ۱

 یت داو | دمفم ییسانعم تسهتسا یهاک مکس ور د بآ یاهمشجو مغهوکت سه

 هحاوخ هنسانعمردقو هک (تسن) اب رسک كن هدو دم نوو ی اقم كانه یک

 یورولر تده هک اجر د تس قرف تانارخوهاماخ یشعرد (تس) فاح

 قو رذمشن فرح هبا لوه ج هک ءابویرمسک كنون ىنەكنوج ٭ تسد بح ا

 نانح (تٽس) یرونا میکسر رد سای ہدیاتغحالو سیل هدس رع هنسانعم لکدو | 1

 افن نکو ر نر تک هک لدا نام درس فو تم راق کک لماک | | 3

 | PADRE USO کنم مدو ا ۱
 جی توس سم



VE 

 (ندرک) رواکه د هنس انعم تردقر تنکم خدم د + تسوا یوخ دنکع او

 هب هنسنربهلتس> ب دلو ا ماع لعف نکلر درد صم هنسانعم كغ | هاب رع فاک

 هدنسضام)ردلاش | هدیاتغح یکن درک لعوندرراک الثهردحاتح هتفاضا

 رولوا ك٤د نېو بلب ار نایاب اورواوا كليد بولي اراد بالا ین ده رار د ییا
 لا دو نو کس كن ارو یتف لن هسر اف فاک(نادرک ر دکی ده دیار ار د ی اکا ین دو

 راو دخ رس رار د نا درک خیس الثمر دلع اف مس !ندنظفل ندیدرک هما یتف كن هدو دم

 زرد یوشمەدس رع کرو لک د هنسانعم باک ی دمه هنسانعم

 مز وادرکیخ اد یدسا درکه هدرکیترکد یداوا 5

 ییرکد ها همسر ءاهو یتف كل ادو فو کس ك نارو یرمسک كن هبسراف فاک (هدرک )
 ردههانعموت ینددرک زس همسر ءاههدنوب راربدرو دم هد رع اتا هک

 فا" هنسانعم كمما هقفو ع ور لا رولک ی خد هاننعم حوا هرکه قش ندو
 ندنالسمرارکی د هن لزوموا له اشدابنامرف یس هفت اط دو هک نب یراضهحرابرپ

 هدلو | عارمصم (درک ) شلابهدرک یی ثلان ر درامغهدس رعاک !نوحمازاتما

 زود هنو کس كارو یت* كن هسراف فاک (دزک) ردمضام ندنظفل ندرکنک

 لاخدو درک (تس) یا شرار دابهو عقنو هرتقو ر ابعد رع هکهنسانعم

 رواک یندهبانعمزوقط هقشندنود * هتنمآرد که بی لاخ ٭ هتضکنار

 رن ٹا كلفو نودرک یتسعچ ینا هنسانعمردنودر دهان د نظا ندیدرک لا
 سداسهدنافو عفن نعم سماج شو یو یعع عیار ردم رب ندنسامسامظعا

 عو رپ ندمشب ربا عسا" سکع عج نما هودناومع ییسعع عداسرورسو حرف عع
 ٭ هسصنمو لام هع !لممار هاحو لام یارکم

 كن هدو دم ءارو یرسک كفاکی ردصمهنسانعم هت |!لممردرضاح یمن (یارکم)

 هک ءا لتس ینالءقت سم هکنوحردمظفا نتسارک هلنوک-كنسو یف
 عطول د بصنم (هاح)فورعم (لام) رولکهدنارکودیارک هلملادب اهب هحو تقم

 ی دکە دج تاب كەتا

 *زوا نیرغب لدوسح هلج بو دنا بسک ف را ءمو ړل ع چ

 لجو بنک ) یدعهدنحرشیتب یخدرکپ كتهجاس دیراقرف (فراعموراع)
 رک: هعطق و هتشدا (هسنت) ردعیاشیدهدراان ارد رعیرالصا(دوسحو
 رج درب یک نزول هعطق یفشب یرکب نک مدقا ندنوب ینزو رد هعطق ین دب
 ظفح افر د ناعفتسم هرکرکسیتس رهیعردندازحالا نهم



۷ 

 ناهج اهش(تبب) نالس هح اوشتیروعش لانه رف ف هح صام یلعراب دزاب هدناصق

 یعفتالاد (ید) شن اتسمز بکو مةبکوکد سر ٭ ش رخ لصف تشذک ار فرح ۱

 (ت) ورسخ ما هنسانعءاتشلصف یدو ینزو هلن و کس كن هک ءابو 1

 هقشندو * یدرد لو زور دنا فرب وح «یوزا ندید تح اردا دیم ناص :

 هکر دہمان هتشرذرب یاترارندههامیفنوا ندسعث لاسلوارولکیخ دهن انعم یا

 ممعو ی س كنار و یت لس (امرس) ردلکوم هلاصمو رومارپدتهدیدمام

 هسء ابو یتف كن هدو دم هتسراف ءا ( زمیاب) اضبا اتش لصف یی هلن یف كبه دو دم

 لصف عع هلا یاب رم نک انو هلن وكس كټ هیقم یازو رسک كنهدو دم

 هنهکراج ٭ ابل صةردروخهنهکب ارش (تە) هی یی

 رولوا لعافم ید نر E (تارا)

 نار ندا ول سام نداره تب ور یتیم هه

 هلی مس ءرکراف دب ااو یفوکس كن ارو یف كن هدحوم ءان (فر) رارد ۱

 کب ءزمه (ربا) فرب ره درس دزبش د رک فی رب حدو هراب (تس) یعطن ۱

 (تس) یدعس حش تولب یو بأص یعع هلا و I ابو یټ

 ۱ یروخخ تفغ و یرآفک یانوات ۳ دنراکرد تالفو دهروخو هموداب ورا

 یخ دمه هنسانعم ناه یکربا ها هجقم نغو یرسسک كن هدو دم میم (غس)
 ۱ رواکهد هنس انعمنام وط

 ۱ ۱ یز و یدلوا 2 واط هک هکشعخ رای د هود #

 نوو یم ك هدودع نونو ینوکس لن د ءاخویتف كنهدحوم ءا ( هنتون

 تد )فاو زر دید دو لش ی یر ی هلا همر ء اھو یك هات

 : كز هنت ءا ( هی ٩)تسا هنونخع نوج فازراترب ر + ھر طد وبار شب ور بان

 یخ درت کتا اط با هو ءاهو یتف لمحو ینوکس كن هبقم هم ءاحو یف

 ردهولواو دسردهلالورینعرد (تد) یشاشنیدلاردب رریددرپهدس د

 هد رع هکز و ها هیقم» ءاجو یف لر هسک ءا(, )ر ذآو هه رد نب رسن و ٌههغ

 رز رو ا و
 * یجاود نا درکیدندرک هک ارادنوم ندرک»

 رکهنسانعمنوم هبا نوو يتف تل دو یفوکس كن زو یقه كن را ۸

 | کا دکب تسوکتنازارفندرگز عطا (تب یاس



 ۲ ۷ ؟

 »زود |نازرا شاه الا سرو سش ادوسرماحازا
 یضامراظ ییاواطءودخاوارشو مس یفغع هب رسک كر هنا لاد (دتسداد)

 ا كن «هلنقی درد ی رک و دیدر وداد کتور لر دصم یم !هرزوا یس هغص
 ۱ ین دم» یدک هدننمام تا ك هرشاع همطق وا د یدلآداتسیدکهدنعبار تب
 الکل هفوقوم هان لا دهدانعموب نکلرواکهد هنسانع ماقتنادتسداد

 یتخومآ لعوح (تد ینانس ےکج عاتمو شاه یهب را کف ك نیت دو دم مالو فاک

 دمت ٭ الاکدربرت هدیزکدآغا اب یدزدوح ه بشر دناکس رت هک صرحزا

 كن ارو یّقف هزه (نازرا)رولکهد هنسانعما دصو توصو هنسانعم لزل ا ثانا

 یمطنرمم هنس ام صخر هدس رع هکزوحوا لف لر همدم یارو یوکس

 ی هومن یو دنع د یک یم ه دشاتسنازراناحناناج مع( ت)

 رولک هد هنسانعما سو

 »رسم کر دل لح اسز ا نات او امرکیپ
 کرد ہل صف ابهلسصف كلام دو دم مو فوکس ك نارو یی كن همس راف فاک (امرک)
 ۱ ردن ص لصف داره ندزاهدماقهو قغ ارواکهد ا عارم کام رم لب اقم

 ؛اهفىصزاب هبا همم یاز هع . ر لره دع دق عضو هڪ وحر داکد عو لصف

 هدفیصزاب نا . نکلرابدیدزابندرب لصف یا كرم دنک یدزر د یاب با هک

 هراکسشماوهو راکنرب نمز(تد یخ ماچ نر ها جیم بل

 ی ا مرکه کن وحر دکعد یهاکیس | یسیکریانعم ٭ را می هش دمه ام رس هنامرکهن

 ےدادوخارما ندنظفا ندس E لن هپ اس هع طة ول د

 یدو یک امر لوکس نو یرمسک كن هدح وم ء0( ناسا )ر دف لعاف

 کن وحردهنسانعم ترارسنامزو دنامز مسا یسسکرتیانعمر د هنساانعم فبص

 تادا ناس یدک هدنحرش ییدارتد كن هسماخ عطول د ترارح بات

 هنسانعم عضومراحو یما|تیاغ(مسمرک) ةبکر لا تاو دالا ف قیساکردنامز ےسا
 ا | یسسکر ت ی انعم یک یراکدن د رس درس هعضوم قو اص تداع ےک

 یربحا تد كن هعطقىختلا یرڪڪ٫ ر ولد قوا صد رسو يسا مزککنوحردکید

 یدک هدنرشاعتس كن هرشاع علق و د قو طر سید ک هدنح رش

 ادتسداد#

 دژ وكرات یخدامرسیدوو نات بمزر دش دق *

 نگلودهسانعمقواص هلا همم یازمز هچ رک هنساتعم یلصف شيق (نانسمز)

 ر ڪڪ یو ناتیسمژ ت۶ا بارا نومك ار دروهشم هل اازرتسک هدهنسلا

 هددلصو



CVI 

 عار ىلاع ماقد نع ثلا رفظو ترمصن ییعع ینا هدنافو عفن ەچ ل وار واک

 علاش طاستو هم یعع سداس تر دقو تو ییعع سماح ساگردص ی۶ج

 یی راع همت رحو هرکی مچ عسات و دلوا مانع هن سرب ند ها سو رو زرط ییعع

 زده سعص كن ه دود نونو یف كنه دو دم “چ یاز (وناز) نداوروتسد

 درادن * ونازب تربح لکر ده دنا( تد ) ی ماظنرهرارب د هبکر هد ر کا

 رولکهد هنسانعم تن و ےظمتوناز یہ دمھرارب دمت دیاتغح # و سکس ارنتەرىا

 رار د لحر هد زع که نساشعم قانا ها هاب و یف كن هدو دم سراقء ا(یام)

 تمواقم عع یا تااطو بات ییعع لو ارولک د ها نعم تر د هقش ن دنول

 رولوا یمکرت فصوو رضاح اند تظل ندب ا رثا ینعج لا
 ×زووا رکوراع یاف روش د نان هغن رطمه

 ریفط هدس رع قلر ط هب ا نولو یب مد كن همم ءاخو یت هدودع نول (نخان)

 ساهدیدزا تفركاشا یا ٭ نخ ان ولد خر هدنش ار( تس )یمطتر مرار د

 ندیراخ هل اارو یف كه دود بچ“ »اخ )راع زرد عا مته دیاتغح ٭# نو

 تاودالاققسام ىلع ر د هلص هزوسکم دخ وم ءا که دنلو ارد نها ند طظ ذا

 تالو هکر دلع رر لرد برس هدا .رع دکزووا هلمصتف كن هسراف فاک(یک) ةبکر الا

 یهاوضترک (تبب) ورسخ رصان کس رولوا ر هاظهدناسن ادوحو تد مدو ار هص |

 ندیو * رک تشز نی زن کھر رسا ها تمرکز هه کز اک
 نیسامیلع ردلعاف م م ءا تاد ینا "ر دط رش تادا لو ارو اکی خد هب انعم ترد هم

 تنکمو تردق یعع رار دا هو دوصقم نعع ثلات ةنکر اا تاو دالا ق

 نارکآدوسردرانتو هح وکر | و وائاکد ۾ +

 رالوت ولناکد هلآ همسر ءاهو یف كن همسر اف ےس مس و یھت: دو دم فاک( هحوک)

 میظع ینا لاقتاولاعرایءء لوار ا ده اعم ج وا هقش ندنول هنسانعم

 یعم ردهج(نارکاد وس)هکودنالمکید هنساقب روال شد وناتفق تلا ری ہکو

 ىڪڪد وس هلرصصف كنهدو دم لا دو قوکسلواوو ی ك نسا دوس هکنوح راحت

 تا دا نونو فلا ةيکرلتاتاو دالا یف بس اکر داعاف ےہ ها تا د ارکهنسانعمهدباق

 نو کن ار درا هداف بلاط رارح ات هناک دعا وق ق قسم یلعردعج
 طالخ | لوت ارواک ین د هیانعم یکی اا دوس هق شد ندنووراپ دناوا همت ول دنآ رک ادوس
 ژونلوا قالطاهد هکب رات بشهراعتسالا قد رطد ینا ردع- آلت ربندهعرا
 ددرکرفس * ادوس ماشا دوس درکاضا قت( تە ) یمطترمهبانعم حوار وک ذم

* | 



CV 

 یدعس میسر د شما وا تب اور ی در هجض كن از ناسا یو ها ره كن دو د#

 خف نکل هب راه بحاص نکرد دباک« توج دنمدرشب یا ناه درد نابز( تب ) |
 هکنوج هناها تم هزامروم ی داریز یییعک لودر دج هج ۳ هد وشر د زال ار

 ناتسا رر د ناز ین د هتغل یراکدت ا لامعتتسا كموفرو هر دن ابزندبآبادع ۱

 ودر دصم مسا هلیقابسا ارو فلا هن ونآی ضامندنافل نەک ( زاتفک )یک یراکدید |

 « هد اسکی مت نانزیرمفد تب یسودرف يک ةمدقلا دع اوقف قسسام ىلع
 داد نضهدا دراتفک |"

 ِ » بال ی وهف مخک واکزاغو )سکو که ندس +

 مصنآنیسورپ (تم) یسودرفیکح رار دردصهدب رعردفورعم (هنیس) |
 كندو دم مالو یقه كن «سراف ف اک( وک )كنت ےس هنشزا تشا ددم كن ر مس
 عاجز هک یر هو ( تد )نولکست فاش رلزبد مو قا هد رع هکز اعوب هبا یھت

 نشو یف دحوم ءا (یکش) دزبضورفهدندزاهدشآنواکب . «» دزبرمهواکب
 دعاسهدسب رع هکهنساشعم الب هللا محو قو کس كن ونو یخ كفاکو ینو کس كن هه |
 ردروک ذم ودلال | وص یع بخ تسدآ ییعع ہداراک ھر ف ره ۱ رد |

 هزوموا شود شل وا هقرا تشب هکر درا شم د نزاو ٭

 لرد قف مهد رع هلک كسر د هلا نونو یراعف كنار و كه دودو او ( نر او) :

 ینامز هر اخر تفح هد رکتسدینامز (تبن )یتاغارد ناشد هل رمنسک تیارو

 هارو یف وکس لر هبجم نیش و یھت ك هس راف ءا (تش)ا نزاو هدرکو ناز تف>

 رشرب هدروډ اشسا تالو دمه رارب د رهظهدن رع کهن سان را ها هنقوف

 یعش م دو دم لاد( شود ) عمل فا ذکر دبجا هبرق رب ندت اره ءیسا وتو زدنا

 ردد د شک( ت ) یا راد پکنمهدس رع هنساشعمزو موا به یشو
 هکهنسانعم هصک نودیندمه چ راکنرزیدواد یا يهرز »راکن ادرک شود
 زرد هح راند رع

 ۳۹ ا 0

 ډ یقانایادیداوازیدوناز لا تسد قمر تشکنا

 ۱ همكم نشو یم كن هنسر اف فاکو نوک كنونو یه كنهزمسه(تشکتنا)

 تد ٭ تشکنارامناهدرددنکن سکے دکھ ت ٹک ارادا فاز نآ هل
 (ت ) یدعس ےشزا چو تقی هجو ررر ددیهد رع دک تساعد لا فوررع»
 یخډ» هباشعمنوا هتشندنوډ + دیار د شرک شه د هع که دنا رب هک نادرو يد درا

 رټ ۱
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 هزیکا اوت تروص بوخ بوبع( ) رعاسررب د هجو هد یک کروا هللا هش ءاو 1

 رولکی دهان دهقشب ندو « شابموگهزوربف ماتوراکنو شقا اریورا

 1 ندوع صفتون درک ادم یععتلات عقوو ديما عیب ین ات ابروقرز ی لوا
 تس تان معط» ینکیا یر حج لنت حو ها هلاما سماخ تلعو برس یعچ عاد

 1 یدک هدنعداس

 م قادوط بلردشید نادند قاکب ضراعخحرور اس
 ۰ تغاکب صوص یر غ ندور وچ رکا ردد هدس رعهسانعمیاکی (راسخر)

 لاکرونلوا قالطا يدهم رهح هل ل دی هور هبال ام عت سار ڪا امار دیدآ

 ]| هدقبقص یتظفلرابس ند هبکر ره تا ودایهاخ فرصت نالوا هدو ن هدازاشا
 || قاکیرد درفم مسا | ه دنا شل ةر تعم بتکر ک اما یدلبار اینعا بک م عن ید
 ۱ تد کت راځ ترا عمر رهم زا رطن ی ربع( تد )باتو هنیساسنعم

 | ضع ارعش یتح هنسانعمقاکی یدودرالا هججم*اخو يمض كنار (خر) مدرک
 نس, (تس) يیاواح یا ابعرار دحر رخ کلم بو و هنکحارت

 هوز مات عموم تق یو ر وزو * تبثونج لک لم ی زار کک

 ۱ رد و هل ار يڪو لکمهلا ميظعرب لار ولکې د هیانعم ش !حرهقش ندو

 ندشوقلوا خرنالوا روم خثرطشر دقوب یسجراخ دوحو یک ا بتنع

 : ییک مد تنآ ی یی بسا نابع ىع یار دش هل وا هممت هلی ليآ نعبر دترابع

 1 سماج تهحو یوس 5 عار ری دا لربکر هاش دی دقلسردج ات ع ور ثلاث

 4 هج اوځ رد رعلصالافرد هنسانعمیاکی ين دو هلا اررسک( ضراع)ردتوارب

 ناپما همهدنامر ازت ۷# قرع قرغ هتشکد شروخ و یور مرشز(تب ( فاح

 ینا شوک اس یعع لوارواک ی د هنانعم تر د ضراع هقشب "دندنو » ضراعنازا

 شوق سهلنابقزونه عیار پرت ید هدد ون مع تلا رکا ورک یع#

 : لكف كلاد ,(نادد) ردروطسم ه دنلح ولکه بانعمزکسهدس رع هنسانعم

 ۱ هشت ایام یا دوبط (بل )زارید شنل دی اتفجرایدز نسهدس رع كەتا

 رواکە د هنسانعمراکی خدمه

 «زوسهدانعم نم ار اتفکنابز لی دوناه دزغا# نی او

 : زسفل ارلر د موم دج رع هک هنیسانعمزغا هر کف كن هدو دم ءاهو كالا د ,(ناهد)

 ه دروجس كنهرفنکس اروهشم لب رسک لا ده دسات ناه درد هبانعم و ی د نهد

 8 وا و كهم یاز (نابز)لشغت الف ىدا دارا هد هح و لادهد نیکی
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 هح او هانعمحو او تبعو سوه ی: ینا ر ارد تشکنارسالثم قر طو یوا
 مر ویو ڪرس اٽزات « مدادرسفارسرک رمادا اخ (تيب )ناس
 راب ن هبا دیدشتو هو رکر مسو مورد ور ڪڪ ع رم يع تلا * تسروخعا

 ك هدو د# "یم نشو یرسکن هدو دم سراف اب (فاشب,)رولکهد هنساشعم

 جسررید هه هحبو نج هد رع هکه نساننعم نل آ هل رمسک كن هدوندب نونو یف

 «هدیسشکرب ییاطخربیطشوج » هدنشکرب یاد شیناشب هب(تب)یاطت
 ءابو یف لر هزمس۵ (درا) رواک هد هنسانعم یهو اندو سه ته اتم قت دم سه

 )رپ د بجاح هدب رع هنسسانعمشاف هلا یم كله دو دن ءارو یوکس كبه دحوم
 * لاج ناول اق اظ تسن اوربا( تس ) رءاش ر د ناورباہدقدلوا دا مسی ئاج یکیا
 هنس انع مزو ک کف كن هسران مج (مشح)تیورب | نابوخ نسح یور بآ

 تبت كن هعطق نشل قرة قرف هبا هدى درارد غاراع و قاراف هدناتشح نبع هد رع /

 یعع لۆارواکى دهب انعم جیو ا یر کب شح هه ندنول رواکه دنح رش یس انآ

 هر راهابق تسو قو دن ص ثا ان یاف و یراق د روا هنغ ابا مرح یتا وضع لصفم
 هاحورکم نع سماش لفق یسعچ عیار رومد یراقدلض+ هنر اد انقر کو وبقو
 یسک عسات هصغو مغ عج نمأت نو ده۶ ی٤ عناس بد رفو ابر یه سداس

 لاح یتعج رشع یداحرر دیا نوجا ناتسولو نک | هکیردنب وصرشاع هدقعوهرک

 قو ق اشوف دسنبنابمو دن رکر شع تلاد ماو عقود یتعچ مش یا هظحالمو
 نام ر ییعع رع سماخرد هنس رب هکو دو كلوا هکیرلغاد اقمشع عیار یتا شکر رتو
 هرکصن دنن جاکر هدهشاخرب هکرلر د هنس بیک رتو ع دج رر شع س داس بانو

 رشع عتات یتویوا یصشر وکر شع نما ن ھر ی عبو رک رع عباس رار دیا دارا
 یلاثمار قاع نورشع و یداح قو طر سا ندب ر اراد نورش عرار د هدعاکر ام وظ
 رت س عج نورد ءو ثلات یش وف ق الدح نور مش ء وینا ناب ەنسن

 ٭ زود یورردنوروب یس م دم هزس كنرک

 هدب رع هکهنسانعم ليرک هبا هنممرءاهو یت كن هسرافیازویمض لمم (هژم) |[

 ید ص ناعو یسع م دمار تکلع ( تبب)نالسهح اوخرلریدنیعل ا نافذ اه دن رع
 (ید )رواکهد هنسانعم ناسناومدا دمه « یرورس حاوی الا هر دارت ہطلس ۱

 دمه رارد فنه د رع هکسنورو هما یرآرمسک نوت دود نونو كنهدحومءا |
 ی-۹ګ ره هع تن هدو د# ءار (یور )ر دبط اڅ عراضم هنس انعم ل سرر و کک
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 (تد) فرع هئسانع م قع ار دردصم راح لنت هدو دع لادو كن هز مه (نتخا دنآ)

 هتخادناناړز بحردډ دو سره رهوک ۳ هتخا دنا ناحرازابرد دردعاتمیا |[

 |( زا دنا كنس)رولکهدنزا ناو دزا دنا هادی هب همچ یاز تن هم چ ءاخ قالبقتسم

 زادنا یدک هدنعسات تس کن هبناتةعطقوب د شاط نس هک وحر دند کرت فصو
 هعلدو هنیساشعمرخ نمدم (نآدنا كنسس) هتش,ندنودردمولعم ندروک دماشا

 ۱ رواک ید هنماندراجار وز قو وا الو دی 1

 ٭ ملا دانو و زاقا هند رسو مرک +

 ه دناتعح ہکی سا عد راح عع هلا ميموق وکسلئارو یخ كن هسراف ياك( مر و (

 (تس) رعاش هبا لادو ينوکس نارو یقف كنيس (درعب) )ریدقسیاو غبنپا

 درنو ی نت را« درمس هنو تس مرک هنا وهو شو> تسزور

۳ ۰ ۳ ۴ 

 *زابوقوازاب ش دق هع د عب اض یک قو هللا «

 هجطفول (هسق) رم | لوترطت کی دل مات بد ںیہ نک یہ ھر کم الار د هل

 اد اور دص ن نڪ نلعف نت العف نت العف نتالع اف ی يهدر دد ارج الا نم ل مرر

 روصق» نو ایست کرلب رتو ردلاسیرلض« و نو. یراضعیراوشحو

 رد هروصقم یرلضو رعو ما اضهبو فو دحم نوا عو

 ٠ ٭*زورهل د نشور زورنوحمدهدنخر فه عطق نیا تیپ

 لا نوا ود رابم (هدنخر 5( یدک هدشاونع همیار ةعطف (هعطق نيا )

 ترضح رو س نرو بها مو يا د(مد) یدک هدنل دنلوا ټا نت هعلجق

 مدو نزو نیا هکبناز « تب رکشرب ناهدهحروکب ھو نکس( تبانلوم
 لصف مکنردراو ید ی.انعءزوقط نوا هقشب ندو * دنرابع مه هبفاقو

 ۱ یادو د یک (نوح)رو لکه دنحرش یس ا تس ل هعطق یزو ط مرکب

 یډک هدنعراس تا كنها "مقود نوک( زور )یدک دنا تا ك هلا

 مفصو (زورفلد) "وله دنا ت كن همت ین دز وواو د نبی (نشود)

 ردکیدیربدنا اضلکوک زاهد ق مو نکلهنسانعم ییا لکو کر دیک

 لب هه ۳ "عبتزورف یدک دنیلا تب كل هعطق ین دبنواون د لکوکل د هک روح

 يک رکن همتون بمب (یعهیلصاج) یدک چ ةص هدنعد اس ۳

 ردیجر ینلاض کوک

 ٭زوک شح هشاف یدوربا نآ آ یناشب وشانرس تم 11
۱ 

 | كن هنسسار مت ا کد هر انعم جوا هقش ندنو هنسانعم شا فور عم (ر )| ۱

| ۱230 

 رسوم هایی ما ae hin a E نوای اونا و AF را توکار E همون ها هم ۱0

۳ 
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 كز هم ګد یازو یمط نا همسر اف فاک ( دنزک )یک ی راکد سیا لادبا هه قوفءات
 یمطنربم روڪ ذم دوس لب :اشمنابزور من یعع لا لا دو ینو کس كن ونو یف

 ( تشورف) دنکرس دنزک ارش دوخ ناچ * هکر کید رف درک رکو( تم )

 نتخورف طفل ور دیضام لعف ندننفل نتخورف هل رام كن هدو دم ءارو كن اف

 هنسانعم عالق سم کل قارا یی فا عس یە لر ار واکه انعم یکا

 قار-ارک اورواکهدنشورفودشورفهل لا دبا هب هب همد نس لا همم ءاَخ هاو ا

 هح اوخرواکهدنزورفو دزورف هلسلق هب هم چم یار كن همكم هاش هسرولوا هنسانعم

 | EA ا فلخات * بحورش م دنکو د ناوضر تنح مر دب (تد ) ظفاح

 مشورن کو

 ۳ هر ابنایابروآ مه همم هروجوا یدناکیار#
 زوحوا نعد نارکدض یدعچ لواردهب انعم یک ا لوکس كن هن !(ناکیار)

 ل اررس * ما هتخابرزورسنوح شمدنر دناکیار ,(ت) نالسهجاوخ
 هریک لا ضوع یو تق ثم ی عب تقم یہ٤ فا * درادمنارکهتسلند نمرب
 یدیرفآ امناکدار یلعیف ننپمهامزا دی, تعاط مه (تس )یاس ےکح

 (تفم) ردشلوا لادباهب هسعتءا اهی دنا ناکهار لصا × ر دنر دام ناکی ار

 | تاث یدنلف هجرت هل دس> یومیشهدسکر و دنسراف هل وکس كنافو یت لمم

 ] اغوغوا قول قلوصتفمرب ٭ زر رو هرزوا با يح یسافناهزب تبا (تس (

 ۰ یازویمف كنهدودم :دحوم»ابو نوکس كنوفو يتق كند هروش (راسا) رد الد هن

 [| شعتسپ توق ردنا ((تی) دیحوا هدیمطتریم لی رش یم هلا همم
 ۱ رؤو مهو لکو وزانآ تس *رمانز یف

 ٭ نابشیدنم_د هنا وح نخ الفى دآ كلنابص #
 | شاط هلکنا هک اص ها نوو یرلعق كن هیچم ءاخو كنم دو ډم مالو ناف (نځ الف
 1 یدسا مک ربا لامعتیسا یسهفثاطنادوحرثک ارلریدعالق هدب و ءلرانا

 : ناخالفاک! * راونسنا ج٥ 2۳و یوزر دیه اوت تر

 ِ هد->ومءایو یه كن هم بگم ناش (نابش )رار د د نیس املفو كن سالفو

 1 درکو لدع دهم (تع) لیعاصما لا نسانعم نابوج هلی تونویقق ك: هدو دم

 3 (نایوح) نابشبوعدنک یزانهبطصم سرخوح ٭ شیمدمآشوخ ىزا
 یدنلت هجرتورپفتلیسح یومش دن ردهسراف ین دوي سراغ
 و ب سس

 »زا دنا كنس ییا شاطو نتخا دنا قاب

 نتخادبا
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 هزارد یا ربو از ازکره هک زار دهام یشکرا تو کن (تد )رعاشیک زازدر عوآ 8

 رز دو ول هن ال هګ یرو انو هنس یب شوق #

 هنسانعم یع شوق هل ا همر ء اھو یت كونو یرسک ك نہ دو دم مج (هثنج هت

 یس ¥ دون هح کدورا اهن + دو هنح هکدوراخآ غه (تان )یدعس مش ۱

 ردماعمسا هثسانعم یرو بل هبجسرءاهو یراعتف كهبسر اف ےجو كن هس رع*ا

 هس رعءاب یصفام ارد روم شم اب همسر اف ءان هد هن سلاو یک هک ناقه دواس رت

 کنان اا د نزول ( هنال )ر د هنسانعم قش ام رص هع هل ابا هر :ءاددكنو حنو ذاا

ea:۴ هال تفرکوارب , ردنا# ماعو د ر درام لد ع( تا  

 ندنورلرید ید هبهدنزح هناشا یربغندهدنرب هن اشا دیر ڪک اهح كنه

 راکسو لها نخ فا یزادرب همغنوادص ین لار وله ود وال قش ۱

 روز هناخ ییعع ثلا هراواو

 »اور قجوا یخ در دت انق لا ضوق خس `

 هدب رع هنسانعم شوقاموع هلا همم نیغو ینوکس كنارو یم كوم (غ رع )
 | ردع اري ند نسا م »| مظء ارث لو ار واک ید هب انعم یکی ا هفش ن دن و یڪڪ ر اط

 لا مالو یتفكنهدود# ٌهدسح ومءاب (لا):ر و اهداده هک لس زنم ینا |
 یلمآبااط رولک هدهنسانعم یدانهنآوم> راسی د مھ رب اطحانح ىم

 ندنو * لاددزوسارهناو رب نیلکع مم هک ٭ دونبعابص مسن لالتخ ا( ت )|

 هن یللوقلناسن اینا رب د هت رلااكناومح انراچ لو ار واک یخ د هنا تعم یل ا هقشد
 هک رب سماخاننووشن عج عیاررولوا یریا تیاق هکیهامعوبرب تلاش ر د |

 كارو یف كن هس راف ءا (زاورب) هلاکو لام ىع س داسی اص بم: ةر وو

 دانقو هنسانعمقجاد اندو ی جوا هلد ر اهم م یازو یک كندو دمو اوو ینو کس

 یازو ییفكنهدودعواو (زا و) هنیمانعهدانقرب "< وحرواک ید هنسانعم یمجا

 زار ىس یاورد دم ااا دا ېن قفش«نوح نمر هنامز (تب.)یرذن 2 سعیک زابهداشک ی س هل همیقم
 + تور ذی دت اصر ر طی داوا دنزکو د وسه دن افا

 ید هانعم یکی ا قش ن دنود هدن اف یعع دلم ل ادو یھت كب هدو دم نیس (دوس) 1

 ینامدآشو شح سعی قائرولوا یخ دردصم مساوردیضامندنظنا ندوسرواک ۱ ۱

 ردنراسع ندنا یصا رارد غسسا هیهدناف هدناتغحر دنعج لدوسا هوس رع

 یاطو یاد ےک شرار دیا بلق هنس رانا یداصنالوا مقآو هدکرت نالن |

۹ i 



۲ 
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 رر درا قو و رم سس

 هثلثم* دیک نکل سوما شل فکر دطویضم ابا هثلثم ءا هنر (ثولد)
 زر دیا ماکت با نس ارتا لمسح یتردلوا

 # بز ایرم-قحا یان ید باج و فاج هب یسور

 .هنسانعمافوی هدلاجرو ه.3 و یسورهداسن هلا ءافو یی كي ه دو د# مح (فاح)

 هل اه دونم ءاو یر تف مالو امج ( باج )ر واک« دهنسانعم كا ثش ید مه

 سا وهزا رنک کی تک (تس) یرفن سهاشبا تروع یسور عج

 چر یندیسانعمرب * بلح شنزو تسا ه ازواردام کیش ددرکرب 4

 یشان رد.دمکر تفصو (زادرم- ( ر هد هسانعم هنسن نالوا هدنفرتورلر الاح

 نتنک ناو (تب) هبانعم یک ارواکە د هتساسنعمر داو عصتو هن ساتم م قحا
 ٭زا مد مھ ناد مزور ر د دوش »زار سد رھ ارو رھ

 # ۾ نآاف یداو ریس يران هد هنا نی ی صب
 یارو نوک تامر یک ران
 هر نڪا مدرک ارو کی سکن ار تنعل # نیپرا د کسدنک فرص یارب اررز

 ءا (كب را) عا رصلا دن ء یت“ اکر واک د هنس اتع ول | هک ضد رعهدناصا اما

 TER فاکو یر کلات هدو دارو یت كنه دو دم ءدح وم

 درهاظ یدقرفرا دست اقرف تغلب ارا صد ¿ نکلرار دی در اب هنس اعم

 (متس) كيران لج اف بطاام * كي رابنامهو شم وخنامنج(تس) رعاش

 نوعوو نلاو هاب | ارو یوگا دن وا او یه ك ۽ ووفءانو یرسنک ك تس

 ردطلع نکلزروتوا لا اطو رار زاب ریاخس هل طی و تباکبامرارک اهم س انعم

 دمار یدنحوح (تد) یبودرخ ےک یدک و د زل و اط ہدہ سراغ هکنوحس

 نان نر ل وو اچ نالا نش
 هزاردیادنورواوهنوک هسناشیپوآت اه« 7

 برع هکولت اهلا یف ننن هدود نونو فوکسكنناهو یټ الثهسرافب(انپپ)
 برع ةردنمما نسعتلا ىلع كت رب ند هدانا فلا نچ کبود رد ضو رع

 یتف كن هقوفءانو یمض كنهدودم فاک (هتوک ) زر د نیا لر نېپ رمرف صرع ِ

 لا دز ارد یا قم زار درم صف برع هکهصقر د شف ن دنظفل هات وکهنااهراهظاو

 [ذاردبشرولوا عقاو تفصهدراسکز ضد راربدلن و طبرع هکینوژوا رسک :

 ھے دهد

 رو

۱ 



 زا ۶یو 4: می ۳۰ ته اا
 ۱ *راس عب ناعوص هدندنک هشهوقرول د#* 1

 3 ردا هم مسا ندنلیفل ندب دنک لا فو کس كب ولو يكي همسراف فاک (هدیدنک )

 بس ءابوی ۳ كن هسیاف«اب(زام) رد هئ ساهم شوق دییودابتمنکل |

 ری مرار د لی هد نو هنیس انعم ناغوص قلطم ها «بچیازو یف كندو دم

 زاس كيان ناوت ,«لمنسوسمه « زاسو ال ران نت میز شا رک( تی )یا

 „ كنوزوردکي دک قاسم روق دنور یداوا 3

 دبا لا دو ینو کس كن ونو ته لو اوو نو کس كن ارو ی يوكن هسراّقءا (دنور)

 زرد كنوزو درو يتاسمروق مع هکهطساو نالوا هدیشايمقوشعم لا ق داع

 مها نم اد لدرکم ۷# دنو رب تسي نمادورابنابم(تب )ىم ترم هنانعمول

 ی دلی ارب کو دور هدابس ی یعیدیعا ییعج دور دسر فلا عج هد انک
۳-۹ 

 ٍ »زا هک رر دهن هر ایمالعو یفاک هی # تور

E PEO Nیضار رو یالعم  

 اما ناهز ریل نکلهنسانع.تروع دوخ انالغوا نالوا
 تا کب هعطعوب ود یرواهع هکنوح ردبدسکرت فصو لبصالا يف هنیسانعم

 هوا صا ندنطفل ندیزابنالک هدننما تا كب هعطق یذ» رز ابرواکم دسداس

 کو یدل قرم ھت با یعوسشر دسر اف یند(هراببمالغ) ردیف لعاب

 روهتم هل هبیسب اف اسانلا نب نکل لث امور او تسود ع هبا هر ءءابوهراب

 نکحل ردس رءردش مان نبا لصالا ىف هرم یک نهزمه ( ها )ردشلوا

 ردعیاشو بلاع هدروب نم یانچمه درا فو هک رت

 سم لکن درکرونب دهنولد ین دان وا ل وډ #

 میسر رع ء شاشواهدنک رت دقو تعم لو با مالو یعش ناه دود مم (لوم)

 دیزم * شا ؛ وخ لوماات تساوضم كنز نآ (تس وم ترشح زر د ندج

 دلوم لارولک خد هیانعم ترد هټ شې نږنو # شا وخ لوک وش یس دډ

 یعع لای ردرد.هم م“ رخ ًاتورمص ییعج ینا ۳ ارد یحا ندای

 ثو دیعع با یتف لرد هیس راف فاک ( لکن درک ) هواج وزان ی ی٤ عیار تشک زا

 اع لک- : درک * شا هشحافنز طضینکپب :(تس )نابع اوا يدکق جاو

 یرکپ ود نوب ندرکه کن وجر دکي د رؤ ماچ وب یسیمکر تیا زعم * دیش | 1



 ر ےک و
 و

 م دخ كس ( تس ) یعطنربمرش
 كنسوی رسک كن ەدح وم ءا( رايس )اسروار درد ناکد نم وج ءاور مار درک

 ندروخ نک هدنرشاع تس كن هئلان هعطق (روخم)اضب ارمنکی عم لوڪ

 تاودالاق قیساکردمب تاداهحوتفمیم کهدنلواردرضاح یندنظ)
 ۱ هک عج هبا فاکو ىف كلا دو نو كس كونو ىت كن همه( دنا ) ةط سلا

 ازات ۾ ارهدانندرکشو ل دنا دنا( تد )یمطتهمر دروک د مرام یلباقم

 ارهداتفاراوحر امس

 عزا ید هص رح ی دیا تع اقدس ر یداوا و

 | هلبالادو فوکتكنونو ىت تنسو قوکسكن ارو ص كن همم ءا (دنتسرخ)
 ۰ روما هدیدب سخر دوزفا (تس ) یمظنرسو هد هنسانعم تعاتقو عناف عج

 صر عج لا همعمیازو یتک كن هدو دم همه (زآ) رودزاهراطت من دنسرخ
 ۶ ینک هح لد نوش آر سزا ٭ رسربت دیا لتعرسفا (تن )اقان میکح عمطو

 ۱ « یویوقق قاسم رص رس ەص رر دان دنک

 ۱ برف كن هدو دم نونو كلا دو قوکسكیونو ىج كن هسراف فک 0۳

 هداوبمالسا هکر د هرس و ئام وترب غاسمرص ول هع او دب یرلکد ده صار

 | ریل (ملق) بیطل یخ النموبهر دیا فم ےک رداو د بم تیا
 | هتسنادب ± نحاعمزادآرشحراءازا فوق ۳ دنا دن بطزا ہک ہم

 ءهدناوخاهح بطزا مفکودپ « نیورهامزادنوربهتفرت چ قحراداتدکزا

 مدیسربدوب نا وخم راتوح نیریشوداح رفو ناس ووناتسلک ۰ تمک

 ۰ هدرکشلعارابنآ تمکی « نیدنحتسکءدرکات نالنکدک e یوزا
 زیهارف ± ناسدتسدول هک سر هک قکی ۰ نوت فاوحردناتسو دن

 یتءکح كنغ دوا یراو هجاص كت «عطق وب هکنوح ۶ نی وحمارمزردوکو

 ۱ ردناتسکرتءاشداب شاعر دنکلعرب هدنلخادمعهدنلاصتا مزراوخ نالک

 ۱ یدناناتسد یعسایمابادردهاش داب فورعم سرر ده دتل اد نارا یخ دنیوزق

 نب وحوردولغواروب اشندنان اساس هه اطزر دوکر دز مارف یی! كنو لوا

 هرم ی هدو دم نیس (مس) ردمولعمیند یلقام رات ور دهاش دار مات ید

 تع كن هیات بعطق کام اقر د مون هدس رعدکی اسم رص لا ارویس هح رص
 ءاب و یض كن هدو دم ءدح و مءاب (یون) رد هبا هلاما ی دک وب د قووطرمسهدنرمشاع

 هکیدلبا رکذ یخدیتنماتعم ید هد هماتتف رش هع ن دن ود هعار عع هبا هست



  رهکد ور در رع نلعفتسم ناعف:بم# ۱

 رد نلعفتبیسم هرکز کس نع ررر ع کن وحر دن دا زال ا نم مرج ر رګ هعطق و عد ۱

 ۱ * رزو مود هتساس ها ظفح یکړ هو ج ٭

 (هتسیاش) فورعم (ظفح) یدک هدنح رش یرشاعتب كل هجا د (رهوج)
 زوروا كن هجا دفا (مودخم) یدک هدنلوا تس كن هنماثعطتوب د بسنا
 فورعم (رزو)یدک هدنحرش یت تلا

 هزارهنک هدشاهرهکز ازردهعطق» ۵

 ندنو ردفرح ازهجردقتو یدک هدنناونعلواهعطق 2. (ازرد هعطق) ۱
 فصو یف ندنظفل یازرد هنس انعم ور عو طو حتا هلی كالا دازرد هقش

 ینکبانوا یاز:صربغیهاک هنسانعموعت اردهکنوحردزاج هساوا هدسکرت
 (ز) ردففخم لعاف مادو ابرها ندنلتفل ندی از نک هدنسنا تب كنهعطق ||

 یظلاهنالوا عج تمالع هدنرنآ (اهزهک ) تاودالاقنیساکنمیم# |
 ین قرق (هدش) ید هدنرشاعتس كن هج انیدرهکر دمعجل هک همتا ا 1

 هن رح (هنصکح) رداوعفم مسا ندنظفاندش نالکهدنسد است كد هعطق |

 یازو یف كن هدو دم ءار (نار) رولکهدنسس ات تب ت [ هعطق یکی | یللاود |

 » زاردراکز ور نی ردم اوج ( تس) رعاشلعفلرکو لوقلرکرس یعچ هلا همګم |
 یعع لوار واک ید هناشعم یل ا هقشدندن و »زار تشاد سم هک سکرهزنآ رهبس
 هبسیتاسخم راو د نال اسبق ثلا ییرکیعب تشپراخ یعع فاش كنررد كار

 هب- صقر عقاوهدر ححرفر هراوزسرهش سماح ردا هبصقردوخانرهشر عار |
 هک شخلوارب رک هلطخ كل از نیداارغن مام !هدنس هبشاح باک رب س داسر دما

 لافتا ی دیا یر یم ۱ كن ریز ار یان لس ربی دیاراو هدازه اش یکی اہ دقباس نامز 1
 هعقاو هعزانمهدنر هنابم یدلد ادامه همست هل ماو دنکی رب ره بو دنااش رمش

 هب وب تکلم روما نار دمو تلود لار یالقعهدقدلزا یدوم هب راح بولوا

 فاضمهنسا كن ر یرهش ل هاو فاضم هن ما كل رب یرهش هکر اد در وک ل وقعم |

 نیرامعملا سر هدس رعام اراب ددد یزار هره ش لها یر هر هش هبل ع ءاش رل هنا
 هدنقحاز فرح (یتسعم لصاح)یروعش كنه رففاذكرد هنس انعمنیانبلاژ |

 ۱ ردندرارهک سلوارارسا هن ر هعطقنالوا ۱ ۱ ۱

 م زا لدناروخرانسب هم قوحاسر قوح» ۱
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 ر دلمه دحوم ءا که دنلو ارو اک هدنربکو درتک هاب رک كه دو دم فاک فال دقتسم

 «ردماوقوقوب | یو شوخ یدآ خو دن یوزتتاب

 دسر هدراتغلدوحوم هد نهد نعود هن سام حوض هللا هېه یاز (یوزت)

 (یو شوخ ) ردندنس هصاخ ت ابو سه لر رخ مات ی دو املاعیدلوار ظ

 یاد تس كن هعداز هعطق شوخ هکنوح ر ددمکر فصو ىك شح هابى دو

 نشر واکه دنس س لار هعلبو يا یرکودد وقر وا یدک هدنحرش

 مسد وب تسدزا دسر « یزورماجرد یوشوخ یلک ( تد )ی دعس

 هلن یر دک د حسنت مه فرک شا فہطا ترا

 1 كنارو یون همس راف فاکر یوکس كن هږګم نښو یرسک كد هزمه (فرکشا

 لزارولک ید هرانعم چ وا هقشدندنول هنسانعمفلما تاغ لا افو ینوکس

 (حسن) نکعو تمحو راو یسعب تااناناوو یو» یتعع ینا هس مهال رز نع ۽

 ردانور مط یی یم هلا هب ءاخویب جد لسو نوکسللن و یتفكن هدوقءات

 راد دید قو بو دنا بد رعت بر عسفنهداعو

 هی بترا لک, یتادیدهعورا د هب یشایوص#

 ام و یتف كن هم نغو یم کل هدودم ءارو ته كن هدو دم لاد (ضوواد]

 ردنمات هم نه بحاص ص شربه دنر وق ماکح هکهنسانعم یشایوص هلا همسر

 1 نیس یی هد ها فورعم هلن اداصرد- ھن ینایوصرداسا یاتفح لصالاق

 س انا نو نوکس (رتنالک) مهفاف هنسانعم فرطو كلوردکید یشانوشهلا

 عارصمو درب بکن الکهکنوحریک اومظعا یو بساع یععردلضفت

 * لس موطرت ما هدد هحرک | (ت) ىنا او اردلمضفت تادارترولکهد ها

 رنالک تا یو جمه دشا
 + راکه دراتغل لج ردنساتعم ناللکهحرک»

 ه اجو ےظءور ہک یعم هل انوو یرلعص» نت هدودم مالو فاک (نالک)

 0 كنزا مدد ناکه وکه ک چ دره دان كحوکبارودع (ت») یمودرف ےکح
 ۱ ۱ یدام ندکید مکه دراتغل اجر دسانعم نالکهحرک )لر رف مظان ٭«درح

 1 هداز بس هدقداوا هنسماسنعم ےظع یدنالکروس درتن الک همست هکنوح

 وگمردجملت و درد هیایسب راستا ده عمر دی اضتقایاوا ی>اصهسرالوس

 I هلوا لوس یس هر راست هدلتاوا

۰ 
 نلعفعسم



 یک

ana ll CEE Cau te ad 

۱ 

9 ۲ 

۲ 
۳ ۱ 
ِ 

 رولوا هدسکر ت فصوور در دهم مسا وا

۱ 

 ردو یماروپ قو 1 ۱

PY 

 ا و

 نیسو یھت لی هدو دع سو فوكس كنافو یت كن هزمه (سوسا) مور و ۱

«۰9۹ 

 نڪ“ # نقار ددوشن E عزت یی

 فالو تولو كشر ا نتفابر د نکی ادت ول * نافار دتسرته مهرن لسا.

 تفانر درج ج یساردا هدرب فت تافل نی رر غ من (هسنت) یوا

 اررردقو ل دمهدربسفت نادنحهسخو ولد نوساوا نیعتباصا همد

 هک امافر دلتا مدا | طقخ نب رمل وا س طول یس هقپاطم 2ج رن دنظفا فارد |

 مجارتلا 2 د رعمهلنم ىلع یی الاک یدیاوللوا نمهدرمسع» هکلوا سه درب ةت

 زا (ساش) ردا دعدهاشکو فوق مه هلک | نیسو نما شی یک

 وما کمدنلو اردرضاحیعا ندننفا نیسان ش ن نک هدنشل ال" تس  كد هعطح

 هد هد اه" تش كەل عطول د ن نس( )تاودالاف سام غد

 POE !لدزتردىکز تباغ#

 نکسک یدنازمتلدقرهلوا ینیصو بنکرت یلصا ها هه ی از نوکس (لدزبت

 | ںولوا یبکرت فصو یک مش همسر لاو مدل دعف هنتسانعم لکوک

 | كن هعطقینرب یم ا هکنوح یداوا هنسانعموالکوک |

erیرادم لی هسراف ی کو همه( هاک )باقی عع لد تریو د اسا  | 

Eیودنازدسرردیاس (تب) یعطنرمم طة مورا یع هنا  

 رضاح یحا ن دنن ندمهاک ایت د ہک * داک ا ا ها

 * مد ردو سوفا ساوا فمح هلوا سو ام مک وا دہم ون ٭

 سوی ام عج هللا لا دو یرسک كب هدودم ممونوکس لواوو یتفكنون(دسسوت) ||

 ۱ رصقنو عنمو هنسانعم سو اموره ی دمه ترسح و شح ع هل هات

 میاد ی

 ٭ ظداح هزانحزارا دم خردمدق ( تب ) طفاح هجا وخرمصقنو عنم نوع و ترسحو

 یراوتمارک لس ظفاح هج اوج هتشدا ۰# تشم دورهم تساکقرغهحرک | |

 *رکت توط یداوا مهندروامدقل ماقام ۵

 جت كلادو ینوکسكنارو یرلعفلو اوو كنەدودم مو للاد (ندروامد) |[

 وردنا ندنظل نور .(E ردر د هد ماش ادخا ییسعع هل هاب | نولو ]



TON 

 | (رذهم) ةيکر لا تاودالا قیم ساک ر دل فت تادا (رت) مقحوریغص یهو
 مع یسب هناهراهظاو یرسک كم هما رزرکاو مثعا هوا ضرارداضفت

 تار قزى « ادهاجولامورع نارتهمارابیز (تس) فاعلاوناربکو
 * نکم یاضواورانفک

 هراس و لس وک لهد لو ارد هن روز ولاتو یان مش #

 دود یراکدی دهنزوز هلسنوکس نا ههدسکی اردففحش ندیانهاش (یانهش)
 ءارزرو م اططع نط الد هکنو-رولوا لید کدو د هاش یسسکرت یانعم هنسانعم

 انروس انس )زر دا كنها یکد ودرول نه هبا هرا نو ل بط هدننقوتبو مارک
 هدننشنرکا « نوزفا قوشارکلمو سناذوش ( تب )ر عاش هبا نعم وبر دیس راف سد
 یاش هلم لر ه دو 24 مالو ی كن هدو ده با (ولاخ)" شرب هنو یاش

 كلاد (لهد) زرد لاحهدس رع هکهسانعمیلاد ید مه هنساسنعم موق ره

 شومازفنزلهد (تء) یت اهزار د لبط هد رع هکىلو اط هبا یرلمش كناهو
 هدوم ءاو یتفكت هقوفء ات )^~( لغهدیدزا دشسل اودند :« لددزادرک

 دانا لبطو سوکییعج ید هرم هاا همر ءاهو یی كن ارور د هات مسک كنهدو دم

 * لع دیدن یمهنانارتش نیس لم ءط دز نز هرس تس )یرهمحونم

 مدررو لب شی دیک بوک )تتلو
 همانو د صاف ی سعع هلا فاکو یوکس كن هتک ءابو یه كن هسرافءا (تس)

 لادویرسک كنهدود#+ازو یتفكتهدحومءا(دیرب) ر نو و
 ماس شک # دیرب بناجوادش ره اظناهک ات (ت«) رعاشاض ادصاف ی هع هلا

 رربددیرب هنحسرف یکیا نواة درع رر کر تسود

TST EET E EF ی A 

 ٭«ر شر داوا یو هفمر ەدژمودىولەدرم

 (2) یار اقره هدزرم عع هبا لادو یر سک كن هدود و اوویتفكیون (دیون)

 | یدهدرم + اش هناتسازا دروآ تفطاعدول x هاکیدادما ت لاسقا ارشەما سه

 ۱ || راد لابا: دژم (تس)" رعاش یدنلقرب سفت ها یعوسش هر رتردسراف
 وادیول هقش ندنول ۳۹ ار باتو ده درب نتفرز هو طخ و د كب اهرابداش نیو

al1 هدرم)توق ىع ثلات هلو نع ینا" نازرلو لرم  

 |(یهدزم)لیعفنزو (یش) ردسکرب که ه درهم هریک وحردسسک رت رت فصو
 أ ردعداشە دنکرتوهدىسراف دس رع لصالا ف هنسانعم

 ٭ مه هلک | نسو سانشد مدلک انب فار د ٭
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 مداد



 سس

 (لد) هکنوح رولوا تفص هنلاشاو هیوبع یزاربره درا دږدکرت فسا ۱
 | (نیوآ)ردففخم لعافم ا دوش اب ندنظفاندس وج (وج)اغآقیماکبلت قسم | ۱

 رده لعاف مهادوخ اب رها ندنظفانتعوآ هو رسک لواوو یف كن دودة زمه |

 رو دروآ هلمل ادب هر هڅه یار كن هم ءاخ فالق هکنوح

 دوخ ابا ند يظل نتفریذب نالمدیسداس ت ۵ ان هعطق یخ د.نوا )3(

 ر دف لعاف ےس
 »راد ردبعاضت بحاصره یکر والد یا د#

` 

 ا هکنوح ہن داتعم ردا ہو تعاصتتحیاصوولک ر و ردسکرت فصو .(روالد) |

 كن هعطق شرب یر کب هدلاح ید داوا یک ت فصورو اش آ بسا ب لق یی لد
 عیش ین هارو یر کلات دو دم مال و كلا د (ملد) یدک هدنربش | تم
 ۹ ۳ می رن قوز بز هر دوژ ذره یتیم توت( تف )یاب اضرار داو

 .* لاف همروطهش دزمخرب قارولوا ن مشن یدلوا#

 ۱ قاروو ها نوو جمعو یر مس کلن دو دع همم یشو كنون( نه
 : یهراک, دنک و توطس ماقا باز( تس )کری سج هنسانع مر قح ار وواو

 ۱ مظان نامه بكرم اتا ودالاققساکرددنک ۴ :و نیست تادا( ر )نمش ٍلرت

 نش ردن دوا نوا دک نرو شرت قدم رر

 | كن هدو دم چ ءا قالق سم هکنوجرد مها ندنظفل نټساځ دوخ ا ن دیزمخ
 : لن هعسات هعطق یسضام میکسر واکه دنزبخ و دزبخ هل کف كز ه چم ءاز و ی رد
 0 ۶ نکحرسر لا »| رهاج هدر دزمخ ربابقاس( تل ) فاح یدک هدنمباررتب

 »رک یاجنالوا شتر رادار دم دق تبا * ٭ ارمانا

 وتساو مکعو مدو تباث ی > : رد دیک فصو لا هع ءا نو کس (را دیاب)

 ۱ i رولکه دنعنار تس كب هعطق ن د یر کیو د قابا یاب کد وح مادو |
 ۱ تسود را دیاباترا (تس) .یدعس میسر د شف لعافرس 1 دوخ بره! ندنطن

 مو لوک نت بدو کس راد نرو و
 ود ناکم یا هکنوح هن انعمرارق بحاصو تبا هدنربو سمر رددنکزت ۱

 هد یتیداوا یدک ڑفصو( رک )یدک هدنعیار تب كن هعطق ینکب ایم رک ۱
 یدکهدنسداستب ب هست ها

 » لو كير دکع درهم ی در دکر وحودرتهک# 1

 هل ا اهر اهظاو یرسکح كفاکهکدکنوحرقح او رغصا یععردلسضفت مسا تھک ( ۱ 1



۳ ۱ 
ço? 

۳ 

 یس ردر دم ابا نوک كنارو یی كفاکو یرسک كب هم چم نیش (ندرکشژ

 ار شب وخ درورب هک ۰ یرورا رپ مادارا :اهج (ٽ») ,یدددرف ميکح دابطصا

 مراکش ورب ی دوآو هکرب یوآنوکر روس# یرکش)

 ها هنمسر ءا هو یتف كن همسر اف فاکو یلوکس نارو ین كن هسر اف ےج ( کرج )

 رک کوت تشد نصا (ت) لمآ بلاط هنسانعمیوآ نوکروم

 نکس هاو یتف کوز رخ )داتار اوس هفلحر دیوکو ج نوم * دوغ

 ۱ راوسنآزا (تدز) ورسخرموآ یب دمص یه هل ارویرسنک نہ دو دم جو

 روح ناسلو اراک سش ین دمی ٭ دورامزاا دّراکوراکر سر * دوربمرمج۰ ۰ تسه

 یکر یخ دص عج انار (راکش) اش ریدهنسک خاط ارا

 ۱ رد هج زتو راسفت » ندهالاا عاد هسا ك د ارتسا هنر 5

 ۱ «راکدروربزا هراو هو یا هاوحم هحر ۵ ۱

 ۱ دل تادا 69 یدک دن سذاس تم , كن هعطق ین | نو اول د هنره /( هحر ھ)

 ] ردمطاح عراضمندنلنن ندمهاوخ یهاوخ ةهبکر)اتاودالاق ساک

 هل ہمت لمح (وح) یدک هدنلوا تب كن هعطق ینه رک, ؛یتاعدرفمیکشس

 9 3 هوا هنسانعم لا بلطو هتساردسهآندنراظفا نت سحو ند ہوح

 ۱ شات تم قیاس هعطقوب د عاد (هراومه) ر د هلص هرو کم ءدحوم

 ت كلو اعط (راکدرور) ةيکر لا تاو دالا قیبساک نم یعع (زا)یدک

 ۱ هرشیوجاراکنتنلددونیریشهمط» نا« م یدکهدنساب
 || ینزکس قرقود ولتط (نیرمش)یدک هد تاونع كيهعا دار هعطق ( هعطق نيا)

 هدنرمشاع تاب هم طقیئشت قرتو درولوا (دو) ر هدیرخا تب لی هعطق

 [ هشت (تاکنشذ) یدک دنا تب . كن هعط ن د.نواو د بلق (لد) رولک
RSهب همسراف فاکنهبسرء اهو قالا نونو فا نالوا  

 یدک هدنلوا ت كن هعدار "یطقود شماصوص هن شتو د عج كل هن شتهلىلادبا
 3 ٌهعطقول د قمرا (یوح) ةبکرلاتأودالا فقر داوعفمتادآ(ار)

 ۱ ۱ ماز تس , كن هعطق ین دیزوو اوب ددوس ( رش )یدک هدنسماخ تب كن هعدار

 ینزکزووا ود امر | نیش قوشعم داهرفرش یوح ی دم_هرولک

 دز ارسوص یلکوکه حليق واتطو نیش و( عملا )د واکه دنس داستا كن هعطق
 ۱ رولوا ینأمریادوس

 .هینبلد مارا و کلراروالدولبدم
 و ۱

۱ 
1 
۱ 

1 
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 مداویرولو ايد ناغطراط یهرامرات ییصع هلن همقوف ان وار امه د دعب یرامض ۱
 هاونکیت ٭ رامرا شحاو E .(تد.):یرش فن ی ثردندنلسق طظامفلا ۱

 | بقح 2 درو بر درو ها جت توجه شیر یاهو ۱

 یبانعمروردشماوا تباور ابا هکقو دیر کا مح كنه رف رد هنسانعم ۱

 ۱ رداویتنمولد حارات |
 مر امرات سلعاط عب كفن فواد مهد رخ ٭

 ردندنلسق طافلا جداول هبا لا دو ار امه دعب یراجق لممو كره ېچمء *اح(دیهدرح)

 ید (رامرات ۱ رد هبانعمو یخ ددیهدروخ هبا فورعمواو هنسان ملت قفوا

 ( تب ( یرذس - سمت سلعاط یی ناشیریو هدنک ارب عع ردندنلتسق طظافلا بارد

 * رامرات ناربرتمسز یدرک یروشک بس تررهترتناربغست باز یدرکیلأع

 ندنلسقظ اشلا یاب (هدعاف)ردندنوقالوبقالا هڪڪ ]ر دقاش الا دات

 مههشب فرح كد درو کت ذم لک هرکص هکر رک اے انعملنلوا

 هدرا هلک یا هدتروصوت یکد ممد رخو رامات الثمرار دارارکت بوز ونک

 ظف» اه زاشتقواواو لام ره نکلردر اتش هدنکر تو ہد مزابواو بناک

 هرو درو آرام هب چلسی اور اف ش مند |

 ۱ (ته) ییا لعو ل غشی هلا ارو یراق كن هدو دم بن ء ابو کناف( اىف) ۰

 فصو(روآ راف )امرا يفور ڪڪ درج ٽو + | صز اج اتق شعر تا

 یر ڪس هدلاح شدلو ای وکر ت فصوروآافنآ |تةرعدقر اف کنوع راو ۱
 یدکم هدنرمخ | ته كن هعاعق غرب ۱

 #رانو راکردکع دحج وک شنا رادراکیجت وط شبا ۲

 تی هلق یر یرکی ود جوک رکن دیک مو ادرک ) ||
 هقشب ندنو ردفتحلعافمسادوخاب رها ندنظلنتشادرادیدکهدنسماخ |

 مارمتشنا رز رولکهدهشرلانعمرزووناولد بحاصو لاوما عماجرادراک ۱

 نارا زدزا فرص ی هشیا تشک + نارادراکلامز تحرش نیرد )ت ( :

 بسکوراکو شبازسواوو هل ظوفلمرواو هدنراس وتوکسكنار _(رابوزاک ) |
 ناهحرد مسهکناز » را یشع دش ناهجردمرابراک ( ت )یناعل اولا هنس انعم

 لا هعطد یر یرکی وا دراکولع یععرات طقفافنآ قسدقراک طقف» راوراک ی | 1

 9 یدک دنسرش قوا تب | ۱

 یو انددمدمهندرکشیدلوا قمالوا #۷



 ئ

 | لا دو ینو کر كلونو یی كەز مھ هو دن | هکنوحودیوسنم مسا (نکهودنا)

 | تاو دالا قیساکر دیس تادا نک صغو مغ یعع با اهراهظاو یمضتكنهدودم
 ۱ یکهو دنا هصغومغ یل ا ےمو یرادقف كنم چم یازو كناف (م رف)ةبکراا

 | تان دوش هد ( تب ) ییطار یوم لهم ارو سراغ یازو
 ۱ مافزاراملددن اهر م مرکه اشیا

 ×راک دل دری د هج ور یرطاح نوزح یاق غ
 یسسکز یاتعم رط انا ح ور گو بلقل ا نوز یمع لوکس كمال (راکفلد)

 (یاکف)ک دک هدنشا ان تس كن هعطق ی د تواول د بلقلد هکنوجرد هود یخ د

 | یهاکشوشمو حور یم هل ا ارو یی که دو دم هسراف فاکو یرسک ك ناف |
 « لدبیتح ار ناناجر خخ ز دسر (تس) یاعااویارولکدهنسانعهرطاخ حور ج |

 أ امر اکف هنس مرک ت سدب دهن
 » شعارامعه مھ رارادان یو هفمراد

 نو دند دت یکدم ه ی طاو ایی هلا همم یازو یتف كيهدو د« لاد (راد)

 | سا د هک یف یس لنس هر او یاد ورولوا كيد یس واب هکهنسانعم ان هللا

 ۱ لج ق يخدم ه ییا عا نم وزامعم نع (رازاد) رواکدنسنعم
 | بصو هدنلصا یس ا ءا سال اق سا کک رولو ا قالطا هرات مدح العو

 دوخ ایما ندنظفان درا هل ادم (رآ) یدک افت آویدانزادهکنوجردسکر

 | : یدیاندیروآ یلصار دف لعاف ےسا

 هراوتسا ردکعد مکشیند مک یو زانو ۱

 لیمو یتف کب ہہ سرا فاکو یفویکس كن هم ءو یف كن هقوف ءا( مک ) |
 كه زمه (راوتسا) ردم هکلو اربهدناتسکرتیندمسه ناتا هناشینعج |

 | کعنمب لا ارویتفلنءدو دغو اوو ی كن هقوف اتو نوکس نانی سو یھت

 ۲ اداب ¥ تکلعونیدونزا تسراوتساورادباب (تد )ناسسدعهدوعسمنیتمو

 عع لواروک ی خد هباینعم ترد هقشدندنوو # را هساوراوتساورادبارو

 ندمآرب اب ییعم مازن دش مات ییعج تلامهنسانعم قم اس اینا ناو ح

 ادع
EH 

۱ 1 | 

 5 × تر تر ر دن اغطز اطهزانهرانهزیرهزیر #
. . 1 ۰ / 1 

 | عطف عج انا همسر ءاهو نتف لا هېه ی ازو یرسکح كهدودهءاز(هزیر) | ۰
 | کج ددعب اش لب یخ دهدیکر و هیسراذ ی سرخ (هراپ)هدرنو زی
 هقوفءانآ (تیعترت) یباوا كع دهرابهرانیمانعم نیر هزر هاو

 | كمحو كن



No 

 ۱ لتقامهش رنا یا كن ندنلاکس دانا یف لات هدو دع ف اکو یرسک كس 1

 ((تن)کدورداتسدا هشیدناورکش قعچردو دصم مسا بقا هم یی ڈرو دکمآ ۳

 » نازو نتوزاو شلاکسو لد ن مزا * ناونهو نكر زا نمرعش و نوک ر جیا

 ۱ نانهرفقاذکر دیو رعود لعاف مہ ءارکفتمودنم هشدنا ییعع هدسرفلا حک

 ر دتر دوس دهها اازرمم

 هرادرردکلیا قأتورخ اتهدنا م

 ٠ یت كن هدو دم دحوم ابو یوکس للادوات ارو یھ چت كن هدحومءاب (رادر)

 : (تب)) داطعجش ن هسا كب :اراعوو تنوکسورخ انو یا دشا هل ا ارو

 شافو مانزتهرد د درک دک * ساز زآ یو یوج یراندرب

 # یتسا قعسراب یعرر د د هدنس انعم للص ۾

 اب رسک كندو دم بوق :ات و ینوکس تن میم نو یدو (قشآ)

 ۱ شا انج (تس ) ردشابارکذ با یب شمع میس هنرتس هد رع هک یھ راد

 : EG ااا رحوخ د نازا یراکو رمش O سد e ا

€ 

 .مرازراکورادورمکو مزروشاخرب سیا نح)

 نشو جفت هدو دېم بم ءاخو ینووکس كلنارو یەك هبسراق»ا ((ساخرم)
 « یقابجس وبا هاش دایره کل احجارک (تبم) یرفن سه اغوغو كنج یعع هبا هيچم

 لیا ےمو ف وکس کن هچمد ېازو یه كنار (مزد) شاخرب لو نکروهذدنک
 | تسنمزرزور شید رم (تب) فاتت نیب هچاوج اشیا لادحو كنج ی
 ۱ (را دوریک )رولکهدهنسانعم مزیهو نره برنا رهاوردارزا ه درم

 : یی كنه دودم لا دو لوهح واوو یم ك نارو یرسک ك ن هدو ډم "سرا فاک 1

 تفصرتک اردکعد توطروایس کر یانعماضیا بوشاو دن ی عع هل ارو

  یمانثربمیکیتبداواهدماتمو رک رولوا هدهنس انعم كنح لطم ور ولو ا كنج |

 | هانعمو» رامشیدش هتشک, ف ذرطو درهز × رادوربکب سروش هدما شو (تە)
 ل علا وا + ار نوگین ) رازراک) یرومش كنهرف قاذك رد رکوراد |

 || نشاکهلالب « اكلمو خت غبمآ نم اشف (تس) ینزوسیکع اشیا لدجو
 ۱ ید (تنح) رواوا كعد شیاواهآیسیکح رز یانعم »دان ورازراکتشد |

 یدنلق هچ رتو رافت د هله ی وشهدیکر ردسراف
۰ 

 | i E » مزفر دشلوا هساطو نکجو دناول هساط » ۱ ا ۳

 ج i وز



۲ 

 هزارد لزنمو دمآرو دولءار (تس )رعاشمهفافردراو تذل ىلا دنو هلو ا هو ۱
 ۱ هکزاس برا ل ربا فاس (تس) ) نالسهحاوخ »زاس لرام هوم ارالر

 ار راک هناش«منوا رب طقفهدناف # زاسو تسکر زو رمان جرا وراک # لک وا

 اضراردهانعمنوازاس طقا یدک هدنحرشیلوا بد لو هعاو یف نورا ےہ کیت

 ۱ فرورع۰ نح ی۶ع ثا * ۱ لاح مالظتنا عج فان افنآتفر ءاک سارا دن لا

 |دوناوا لاعتسادنفک اردراو ی: .انعم یکی انوا كن اماساما ناماس یم عب مدار

 ۱ ه].> و رکم یی ملاستفام .ضالرا دت یعع سداس لاح ح الس یسعع سما

 ۱ ی کرت فصو واخص رشاع دامو لشم یعچ عسات هدنافو عح :یسعع نما

 راک زاسیفاوم كيو دنمر اسر دماغ # رولوا

 مالنا یم زات هکنوحردیوسنم ما هلن وکس كب هم ئاز (دنمزاس)
 (تب) یاطا خش ةیکرلا تاودالا یفقبساکر تب تادادنماضنآتفرعاک

 یاز ما ب هاچ یهامز تبار تخارفارب» هاشّرکناهح یدنهزاسنیرب
 (تا) یمظنربهر دلعاف ےس او تد بن تآداراکهکنوح ضیا هلن و لی همکم

 ,E امأاخ ٭ ناسر تناسح اوزاسنو اعراکه نازجاعراکر اس تةطاز یا
 رولوا قفوا ین دهن یمک رت ی انعم عدانص لها ت ا یعع هلا همھد

 هرون درز وخ هوا شو ڪفن دت الوک ام هکلوشږ

 یلتضوجرادتمربندراو هو برش و «هعطا هل وکس کن همم نش (دوضنو-)

 فصو هدناصاردزاخدوخ اب لغت یرصقهب الوک امر رخ مظانراربدهنالوا

 (دوخ) یدک هدنحرش ید | ر ٽس كن هعن ارة عطة شوج هک وجر دد. کرت

 هد e وب مه ور یو جم هم

 یدالقرتسفت ها یو

 مرا اوکشوش ناسا مخه كم ندراوآ مد

 ۱ هل رم ك هدود ۶ ارو ید كهدو دم واۆو یی و (ندید اوک )

 ۱ | ناسا ییضهر ددمکرت فصوتمدناصا (داوحتوخ) مه عع ر در دصم

 [(تب) ىناع( اوبا ةن سا نعم دىدو فطا نده رش او ند همهطاو 2 ماتم

 1 « وریوش فک زاراوکشوخ ی هوکنرابوراوصوخ لقایوح
 1 مرد برا شلاکس مه ند نكت ارکفیداواه

IST TE۱۳به هتساتمم كع  

 | (شلاکس) اوکنافز لنهرفقاذکرواکهد هنسانع هٿ دانو هنس :ع«ن دروخ مغ



 ردیراننعا قوف روک ذم 1

۷ 

۳ 

۱ 

5۱ ۳ 

FEA:او هدس نکی او# یراحو دو یراحو دو یراحود ٭ یکن  
 رد زانن تب

 يراکروز ع ع دیارحر ددا لدع کد اد #

 تل « کز علت کیا رکی اد تلادعداد کتو لداع عج ر دلعاف ےہ ۔ا(رکداد)

 ۱ عساولا د بعالم ةبكر ۱ تاودالاق قبس اکر دلعاف مسا تادا و

 دن شۈ نو جداد دریا ر لاتان زج هی تی

 قیفحک اج ترضح لوا ر واک ید هراننعم یکی ارکد اد هقشر ندنون ۹ واراورح

 EE نادر نیا یانیسطا ءاسالا ف قمساکهناشلح

 هلی هعطق شرب یر کب ود ح وکر رور ز هکنوحرباحو م اظ نعجز دلع اف مسا(راکر وز)

 ةيكرل!تاودال اف سایر داعاف ےسا ترا داو ا دک اخ شب

 × راک زور ردا وه ینا د نام زو رض عو تص رف #

 رصع ینا تصرف ی۶ لوا ردهناشعمح واهل نو کس ك همکمیاز (راکزرر)

 لامعتسساهدنا نکلر دکع د ین وکی سسکزت یانعمدابواوه یءهعثلائونامزو

 ۱۳ نیس هکنوح هرزوا یب هغبص صا ر درد صم مم 0 (شوعارد)
 نوعا

 E U ی ععرددوخاب رو دعقمسد ندنطفا ETON شوغارد

 رواکد نو * تا كن هععق ن ربز ونو اولد قاحوق شوغآ ة كرل اٹ اود الاف

 ير نم ؟ ایا # و مسی اتم نم کمو (تس) طل د اتسا

 ٠ شو ارد قعوردر دصم رل صف ك هدو دع هزمه شوغآ # تشدکش وغاردز

 هراکرد هغاجوق قمل اراک ی داوا قاحوقمه #

 هدهنسابنعمتناجو فرط لر درج هدس رع هنسانعمقاجوق هکشوغآ (راک )
 1 دوہنار قسعث د> دوخ (ت) دلو ن اطلس رضا رک هانعمیک ارولک

 ردق ییععردهدنول (راکرد)راکردناار یشع مئا درک #٭ راک 1

Eراس لرر د قاط لو د ك مزو د نخ × 

 یاز همحگعءاخ هدنت الیقتسم هت مات a نام
 e (زاسدر) )رب دهدنزاسودزاس بولوا لاد اه همت |

 دنروص یکی ا ورد هیانهموب ی د كرب زاس هدلاح داوا رخ وم رب مدقمزاسقدرط |

 n و ی دزاس ظفا طو لر ظفل طقفر دلم ءم ہم یخ د زس و اوو لم ط عو ا و |

E 
4 



۴ 6 

 ر دءره اظ تسانم یکر لس امر د هعطق

 مرا دیانقاراب هدنشخر یی الراب تآ شخر م

 رت تا چ سا نج لاه کم نشو فوکم همهم انو ی كنار (شخر)
 اب دام نانع شفکرز ادورن * دا نیررد هش هه تلود شر (ت) یمظت

 اکحا هک دنا یعماا لود دنا یراکدیدشریاروهشم كتسر سخر لصالاف
 ۱ تآقلطم لرهدمک هلا لامع سا هلع هرکصر دنارمیعت ولد سربارو یمودرف

 حودم هلمش رط هر اع سا ارعشو نوسا وا هسرولو !هدکنر هر ره یداوا هتسانعم

 ]| نا" حزفسوف یعچ لو ارولک ی تدهلانعم س شخر هقشندنولرارید شخر هنآ
 ]| هنسانعم سکعنالوارهاط ندهنسنقاربلاشءاو هنس آ ثلا" غورفواسض
 لكف (هدنشخر) لزا مو خرف یسعب سماخ دسسو خرم كنرود یعع عنار

 واترارحوولاسض هلن بوکس كن هد وم ءاب (رادبات) رداع اف مساندنظفندشخر

 یرصنعروناوا ی .راتعمدلعسو ابضو غو رفرمک ااماردهنسانعم

 ٭ باتو رار و درا دن باک شم ہک اتنک فازا دبات نا د نیرب ییپن فک( تە )

 ۱ *رادنآردکعدولتوا رط واتف ادا #

 یرمسغ نولو اهوسهزاتو فطلویرطیسعع هلنوکسكنهدحومءاب (رادیآ
 ۱ | سلحو تحاصمدیم یک لوارواک یخ د هانعم چ واهقشد ندو نو لوا

 | ردتوارب هاشم هامرخ قىل کاک عونرب حاردا دره وجر تح و غبت ییسعع ینا ارآ

 یجوطباترادیات کاپ عم یجن وط بار دسسکرت فصورا دنآ لصالا یف

 قسم نلو ات کت هعایق یفقرت ابرانعم بآدکنوحی ڪڪ یب دلو ا هنس انعم

 | نتشاد(راد) یدک م دنسماتس كن هس ءان هعطق هب زاتلار واک دنحرشو
 ردشفح لء اق مسا دوخ اما ندنطفا

 ٭راد ودور اسو د شلو ای انعم كة اع #

 3 ندیرا هلا هزمهدم (دآ) مولعم (تسود) هکنوحر دکر ت فصو هدبسکیا

 اشلن دک ندنطفل نتساد (راد) ردفض لعاف مہا دوخ ارضاحما ندنطفل

 ]| + دشاسمرکد لاح بع قشعءتلاح * ماه دش ید اش نم دو مار ادتسود(تس)

 3 *راحود هلراه-ود لکت سار هت زىر چ

 ۰ :هعطق ی زوقطنوا ےک رولو | عد ترد یکی ایرادسکرتیانعم ل ظفل یکی اود

 || دا چود دش كنج واب کره (تب )یترفد امسا (راهحود) یدکهدنل دنلواتس

 0 ۱ | هرس سدقاد الوم ترمضح (راچود) فرض تن کیا دن طب

 رس سر س ا ا یو و و و و ی و ی



۲۹ ۱ 

 ةالعاف مسا(رکتهاوخ )« یش سک ناوخ هبرک اه یاس رک قا ۱
 قا هلفاو تمالءواوو ىس هلامارمسکا اد اني كد همت * ءاح سد اوخ یر ۱

 ردر دصم مس قاسم نشروسکم ل )قامەت نام اندنطفاندمهاوخ ا

 ةکراا تاودالاف نساکردل اف سم سا تادا مک ۱

 ردرمسشت . . .. *مهرهوح هوو ڪلا هل وبم دز نام ۰
 ×ر وک ننحو زر د نح مدرو اس نمنار از #

 كنه دو دم ءارو یرمسک كن هدو د۶ هرم (ناربا) تاودالا فما نمیعع (ذ)

 هکر دیراتکلم ناسارخو ناب رذ او سرافو یارع تالو عوج لا نونو یف
 همست نارا ندلحا لوایدشمرو ههاس خ را یر ےک دنزرف هاسنودرف

 هیلو دنب (نم) ر دهاشكماسنماشكنش وهمانناربا ین زالوا
 هنسانعءمدروتکردهدحو ماکنمیضام (مدرواس )یدک هدناوا تب كەتا

 هدااح یشداوا یسک رتفصو ےک ر دہظفل ندنروآ هل دم ك: هز مھ یردصم |

 7 هک هد وبا کمدنلوا یدک هدنربخا تا نن هعط شرب یرکیروآ :

 دیده ای تیام لیمو | لا یا هب هست ءا یسزره مدروآکنوجردهلص 3

 هعطقو د وه ا (رد) شد گرا اب تد كد هما هعطدو د هل ول (نینح) 1

 تد كهحاسد ینا رد درهوح برعم (رهوک ۳ یدکی تنها تم کر ووا ا

 فدک وی اف یرشاع ۱

 «راشورب ناهحردناشخررهم نوحتعطق»#. "۲ چ ۱

 فكن ار (نانخر) ۲ هداف كل هسماح هعطو (رهمنوح ٌهعطق) 7

 نوو فلا هنر خا ما ندنظهلندشخ رها همدم نىشۆ ینو کس ك همم ءاحو

 ناشخرخر (ت) ین نیدلا رصان یر مش مو عمال سه ردلءاف مسا هلقاا ۱

 | قم» امکح ق یء۶ (رد) 4 دا نادواج تا > شلعل بل × دانناج د شروح وا

 رد دکر تضصو (راشنونرب لافآقساک اسدیعع(ناه>) هنکر لا تازدالاق 0

 هدنعن ار ت كن همطق ین ازوواود عاعش ور هکنوح هنسانعم ییچاص عا هش

 یعجاصو قجاص هلا اروى كن دود هم هما ءا و یرسک كنو (راش)دواک 0

 مکن ردهنساسنعم لعأف مس ادام ج :نکلیلاشماوهقناو هوم هنسانعم 1

 2 لصالا فیک شداواهدنسهلک راش وک ۱

 « فکب ناب دنوم د قمرات + فعلا ةنصشابكلا ار از تح( تد )ع 1 ۱

 دوخ اب هعطقرب یک س نوک ید نیا قا دنا ج یمچاص هلعش تو :



RE 

۲ ۸ 

۳ 
 | رر ما یدو یک کاکە سا: E امافردرسفم ود هاک ندمرحو

 | نوکس فاكر یف كن هشت ءا (رسکی) ردمسهصاخ تیاورندناریالهاسلاع

 ود هشابندشابو ندروغواربندناد 9 و هل هما ارو یچف ك نسو

 «ردزسروغوارتخ ادب هصضتمس وصیدهامورف « رار دیارمہعت

 كنارو كنافورفارز هن سانعم قلا لصا ند یدسکر یانعم "(هنامورف)

 یدعس خیس لسصا نهج هب ام هن :سانعم نودو قلا لار اهظ اوو او ء اه او یرلوه

 موم یعع (رتخادب) یرونغر کشابرول ین زک # ربهر اکزورهبامورفاد (تس )

 ةن وانس كن هعطق ین ثزاونو و د اندی کو حزم ءروغوا نعي تضتدیو علاطل
 یتاه ها دبع یدک هدنحرش یلواتس كن هسماح هعطقو د علاطرتخ ارواح

 (هدناف) نارتخادیدندرکشومارف ٍِ نارقبحاصناسحاو مان از (ت)

 هوم ٹلا ىع و یعب علب ی عج فا هنسانعم قطاو عاشالوارد ها نعم تردورف

 ش (هنام) رولوا لخادهنافتشم لث اوا نوجا ظا نیس عیار هنسانعم قاط

 اموع یسشدد كا يجز فای که رامرس الشس لا یبمع لوارد مانع

 EAE EAE ثلا اصوصخ یسشیدكنەودو

 یرکناهج نحر ف فا ذکر اربدهواک یرلکدتنا هس رت یو دیزف

 ٭ رز نالوا یرج رون د هحاتحوحآ یکنلت
 اڭدودم سر اف فاکو یوکس كوو یرلهض كمالو كن ەىقوفءات (یکنات)

 ماج اک (تب) لسعاسا لاکلتسو حاتحوحآ یسعع هل رمسک

 رقف یهج (رزبب) راحیر اوش شکي لباک یکنلت یک * سفت ی یکیودنآوخ
 ESS هقناوزسنوتلا یسسکر یانعمیرج یعیناکسمو

 تد كن هعط» ی کیا یمرکب و دنوتلارز هڪ رمل ا تاو دالا ف قبس اکر دفن

 هد يمبالشءاهو درع اوج مدا یی کک یدک هدنعداس

 ۱ ردطاعندیودعو> هد کرت سەنلا رکو ی -ییعع هلن وکس كنو (درع اوح)

 ۱ ج ردقوب یلامعتسا هیانع«وامارولوا ك٤د مدآ ےک يسس؟رت یانعم

 | یاجردحا مسا ندنلظفل ندم شل نوکس لن همه ءاشو یخ له د ومءان
 به هد .اشکهمهیوررد ۹ دبن اع هد شم مرح (تس)

 ٭رکشهاوخواکت سارون د سک ان هغلاو سسخ #

 | دکید لکدنادناو مدا یسسکر یانعدنودو لغو سس نع( سک ان)

 تب یدعس شر دذورعم هنساننع«ناسناو مدآ سکر دفن تادا کوج

 ناه

0 
3 



EY 

 همه یارو یرسک كن هدو دغه مک٣ نشو یمض كن هدو دع لاد (هزشود) دوش |

 فاکه سر ءاه هدق دنلق عج × تسودر اسمش واز دنا هتفرک خر ر «راو هخع هکنب

 هارو یتفكن هیقوف تان او ینوکبم تن همم ءاع و یجضشلاد مت د)یدنو

 رد هانم وب یخ درس ارتش : یعع

e EEEر دقلنش 1 « 

 یکهدیرخآ (یکیدر) ردعج هرروا ساق فالخ هل ا فدنواش وخ یلیصاح

 هر دنار دانان یکوا م هردنس لغواکواع

 « دوشردندام نام درب هننکزاردام ٭ یم كا یم در دندیزا

 + ردرهوک او داژنالاو نالوا هداز یشک * ۱ 3

 دينا تد كن هسماخ ةعطقو د لع ال او هک نوح هنسانعم هداز یک (دارب :الاو)

 لا) لصا یعع هلا لادو ییفكنهدودم "بزاف یازو یرسکكنوف اون یدیک

 یرش اعتد كن هحاس .د ناس رهوکره اط باب هکنوج هلم (رهوک ۱

 »رسک یس هل هل دنقو موق نادناخوراہت * یدک هدنحرش | ۱

 بت مود ی با ارو یرلوعت لن هدو دم دحومءابو هءقوق تنم ءا باب

 ت لما یک وب هدرا ایی ردهنسانم#م زرهی ر 1
saa 

atî9 نا  E EEنو ۳ ۳ هم ۹ تر  

 نمرطاخ ناکز شود (تس) لمعامحا لاک هنسانعمزقرکب هللا همم رءاهو یخو كب

 1 ارت Lis TN ی

 رواکهدنعبار تب كن هعطقینزووآ ولد مصخ ش د و یدرفم ےکتنرامصخ یعب

 1 هکر دقن ییمرک اب هنسانعمزقرکب ( هتک) ردە اکمدع اف یساوا اا

 ۳ ۱ رابنخا طاع, هل_هاوا لوا ندهحصف تغل رومشم طالع ۰ نکل هد هسدا زاد دید طاع

 ۱ و كب هعطق کیا یر کبود ن كلي دزنردهبر دصم هبنکءاب

 زا کوا هلاارو یه كل ادو ین وکتل وو یف تنیسو یعض كن همسرافءاب (ردنس)

 رثک ان هلک نالوا دشم یسانعمکوا هکنو جرار د بنر هد رع هات کا

 ۱ لمه د ءار رب هد عل ۱ هحسومفم لا درب هدعد ن نکاسنوئربهدع» بودا فذح ینرخآ

 ۰ دانیسا یک یرافدلوا هام یر اندی درا یوا زا مکتردروتک ۱

 ۱ دوا د هننکردنسیا « وج هننک ناهجنیادناشردندایزج (تب) .یرصنع
 ۳ انا یکو صف كن هزمهو یو حب لن لواءار (یدناردب) ار دنیخ دابومه

 نوحردبرا (تس) یبسلد اتسارارید ید دن دن هل فدح لا هزمهو كنار هنس اعم



۱ ۰ 

 | یف كن هم چم یاز (نز) هنسانعم لصا هدس رع هلا هد دشم ل ادر دطتفارت باشم

۱ 
 ُا

 نیرد (تس) رعاشرددفل دره لیاقم رار د مآ مما هد رع هکتروع لا نونو
 ندزیلد مه * نزراتشکرا درون مدنکی سک * نزراو تشدمرک | عر

 مالو كن همسراف فاک (ماک ) رولوایخد یکرت فصوو رها غص ندنظل
 i دشابار هکرد نمش د (ب) یرفت سم هنسانعمتروع لوط هبا عمو یراق

 کن زو مین ماده
 ۱ هر دکید کرا جوز یھب رهوشو یوشیداوار ام ۱
 یرآ تنروع یعب جور یحع هلا هسک ء ابو لوه و اوو یت كن همم نش (یوش)
 یک یو هبماجرولوا یخ د یکرت فص وو ا ندنظقا نتسش هبا فورمو اوو

 روک .ذسح وز ئېچ هلا ارو یف كناهو ینوکس لواوو یتفكن هم« نش(رهوش)

 ۱ * شبوخرهوش یزور شی رهدنک * شیدنا هلمحز و اس دنز (تد )یبلداسا

 ۱ هنانعم شد هقشندنوب هسرولوا كن هنره هتسنانعم کرا هل اارو یف كوب )

 | نا ی رنو مرن کم اسر دب مان ٹ لا ل جر تآآ ەچ ین عمقو تشز یعچ لوارواک ین د
 قه درلانع مولر + اشنالواهدنس هنرو | حاعا سماشبآ هجوم یعو عاررار د ید

 ]| تب كن هعطق ینر قرد ےک رار د ید هرن هللا هدشو هرن هلا همسر ءاه هدنرخآ

 ینامهم یداوا تفاضیزا نولو اور وسن وکود# دولکهدنشل ات

 ادبح(تس) نالسهحاوخ هتسانعم نوکو د هب ارو یض كن دو دم نس (روس)

 | ماایدم» + روس ماعناز|یربدو ہر هز هناخ « یر کتر دزک | ەكىزورشوز ۇت

 ۱ رواکهد هنسانعم یروس هعلقو هنتسانعم تفاضنالوا هدر وح ماکنهورورس

 یتعد بعل ۽ هل رسک ك هدو ده هم هم یازو یف لا هدو دم ۀدح وم ءا( ی زاب)

 وا قشاعدتک هکدیا * یزایشاع ناه دنکوح لفط (تس) یاعلاونانویوا

 ها هبردصمءابهدنرخآ (یتامهم) رواکهدهنسانعمز امنا هدحش ضود * یزابرس

 نک ۶ دیآرک ا اراد هناشاکیرب نآ لابخ (تب )یناعلاو نا قلقنوقو تفاض یی
 ۱ | یزکس قرقو درفاسمنامهمهکنوح ا ینامهمست رترکح تحمل دنوخا

 ۱ رواکه دنلوا تس لب هعایق
۱ 

 ۱ ۲ ٭رت دزد هزمشود هرک ا ینام داش كغوس ٭

 ]| قعج الا هر دصمءابهدنون او یرسک هدنزو ترورضو فو کس كلاد (فامداش)
 [| (تس) فاعااوا هنسانعم لانح رفونام داشزتس هتک ءان هکتوحرو رسو حرف

 داش نو یرعهمهرد < نامداشرمت :ارناتاح یطلاب هند

 هوش ۱

| 
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 كانا ظفح هاب اارو یف كنه دحومءابو ینوکسكت هم یاد ی و

 تسمجسج * ربص باک اور ابرازه یزور (تس) افا ؟ی ا

 هکهنسکلوا رولو ار بخو هاک !ندودنک (یعملصاح) دوشعرب زامرجال أ ۱

 #٭ردامانا مهر داغوا دزرفر مسد ابایر دن ٭ هلا طدح ی هعطقو |

 هر ر اوباوانابور دي ید همدآ ترضح رار د باهد رع هن اوان فور عم (رد) |

 زکا مش *ابفلخ ان ۷# تخورف,مدنکو دناوضر * هضوو مردن (تس) ظفاحرلربد

 لس (دنزرف) هنسانعم لغوا هل مسک كن هسر ءاب (سد) مشو ر فن یوم نم

 ینعع (ردام) ردملاع یلامعتسا هد رک کل ردلماشهاشا ورک دذ هحرک | دلو عج

 دنزرفولوحات * یرشزا دش تسار اف یاو د تشپ (ت )یدعسےش ماو هد ۱
 اصااردامداز |

 بره آور دهرتمهوردآ درد ارردشادنرد

 نونحو لبلردینتاههنسانعم شا دنارقهققح هال رسک كن دحوم ءا (ردارب) |

 اضبارداربیعع (رداد) قفانمردارزرتم * قفاوم تسدوراددص (ت)|
 * ارترداد یدرادمنیدب هک * اب رعامربدرکیهاوخ لت( تد )الوم ترضح

 كب هممءاح (رها اوخ )ر دیو مه هنسا_نعم قداص بحو قفشمراب هرس ضع 1

 زر د تخ ا هد رع هرمشمه ییسعع هل فلاهد- دور او یسهلاما مسکلا او ملا نی

aیدنلقربسفت هل عوشهد  

 * ولعوا كنلعوا هرمساناد لو یداوا ان #

 مک رت هک اا لو یعب دج عع هلم کف كن هدو دم هک ءاویرمسک كنو ()

 هبا همسر ءاهو تف كارو یرسکك نهد ح وم او تف كنو (هربن) راریدیدهدد 1

 کمری (تن ) یسودر ز ےکحنرار د دف ح و طسهدتسر ءنروطءه دنکرتولعوا لغوا ۱

 ایکو دشاب یهلبازامه ٭ ابنابدروا مشخ |

 و ردفاردهدازر دارردؤلغو ارق مه هسم# و
 ا

 یدالوازق هلا همسر ءاهو یف كنتسو یرمسک كن هدو دم ابو تف نوت (هسمن)
Eیوکس كنافو یف كن هزمه (ردفا)  

 و دهداز هشم یععهدراکنهرف شضهدهدازردارب عج ها اارو یتف كلادو |

 وردفاشواستک # شراع شف شدم هل ام( تب )بشود 1

 0 »لاک هنروع لوطروش دنز تروعهدامردمشید # د>حزورت ۱

 ۱ هسرولو كن هنرهی | عج هللا همسر ءاهو یرلعت لا دو كن هدو دم میم (هد )| 1

> ۷ EN 3 6 



 | هاکسا ٭ عارش نکا, یدتاسیم کتا 1 اللا مطر دعیاش ید ہد کرت |
 هک نما قم لاک دانعم تر هشت دو ۳ هل درزن الک

 یمع مار هعد> بحاص ول وراکم ی كلا نکحتورافو مع یا

 نادنر ناکمو هناخردنلق

 * هثمط ال ارن اطلس كر درنو شم هلو نقب

 | رد رضاع یخ ندنطظفل ندش نالک« دنس داس تد كن هعطق خش قرق (وشم)
 (ت») یعطظنربم هطسسلا تاو دالا ف قساکردنهتادا هحوتفمیمکهدنلوا

 یازو یه كنو (ثیدز) راز اب مرکرب ننن دنا هرا دغءوروحرردقن اا وسم

 ۱ بد رق هد رع کنش ا فاکو یر کک ك: هدو دم لادو نو کس ك همګم

 یفاکردنوعا تیسن ەش ءا یهدنرنآ هنسانعم ترفقدزرلصا هنسانعم

 قاعلاوارولک هدهنسانعم برقو یک كيراتو كيرابرارید كيدزن لقاحلا

 (اراطلس) رابغاو كیدزن یاج هتفرک 5 تس ناقشاع یاج و كيدز (ت»)

 هنمطالس هک اماف ةہکرملا تاودالا فق ساک ر داوع فم تادا ار ظفاکهدنزنا
 دم یو ۶ هر کن نالواعقاو هال وهدان راش لریرحت مظانود

 لمأتفەلوا یتیم ەنغيدلۋا

 » رکن كعدقا ی ادرودزا نسروک ندقازوا ٭

 ردرضاحیهآ ندنظفا ندیدنالکه دنعسات تب كن هعطق خشب قرق (نتس)
 ۳0 اوما یهدنلواهنلوا عوحر هما قلو ا هدنتالشتسم
 1 نسارتمافورسنآ ٤ هز اسم هواح (تس) یزرب : بناص طلا تاو دالا یف

 ةيکر لا تاودالا ف ساک نرم عع (رآ) نیس ار تجر یار دةجوما کب مش

 ی درد نوا (رکش) یدک هدنعبار تس كن هعطق یر یرکیوادقازوا (رود)

 ردهلصابیتهدنلوار دا ند طفل ندنرکت نک ٠ هدنسداست كن هعطق

 هرزاارهعط» نیادرک هکنادشابهاک !شوخز# باس

 تد كن هعطق زوو ا وب دو دنکح ( شب وخ)تاودالاققم-اکنم قع< ()

 هدنسماح تس لنت هعطت ځل یترکیو درمبخ ها دم کن ممه( ک۱) رواکهدنم ار

 یرکی و دمکوا (هکنآ) یدک دنسداست كن ها تعطقو دلو (دش اه)رواک
 تس كن هعطق کن دب یر کی ولدیدتیا (درک ) رولکهدنلو | تس كن هعطق یئزوقط

 رداوعتمتادا (اد) یدک هدنناونعكت هعدارعطق ( هعطق نيا) رواکهدنتمات

 ریز



TEN 

 ترج 5ا ارز نشنل تم یاز (رز) رارد ےس هد هقابضاس غا
 (هعطق) رز یام-عمردر ءاشزردپا لامتتساهد هبا ار دید نت هصهاکز ر د بهذ | 1

 ۷ مدر رک فحعم ساشنم# * دول هڏ دض فر عذر دح چپ ط رو د که دنآرطق ۱

 لز ا عرز هکحارز نک عرز (تس) زغلردرعاش «دوسنارهدش هک تست مان 1

 ین ارز هقشندنو * تسرز مه قا ٹل او تسر ز نامل ارعرز * تسرتہہ یراک ۱

 (هسنن) رکناهج سرر دب مان فا" هج و قدر یعچ لزا رواک ید هبانعم |

 رددفت یصعم هکدنقن دا ره نده دذ دض هکرد هل وش یوبحول كاوایامعموسشا ۱

 یرکی وب هتشا ردنکیایرکب یرذح کت رد نا کسزوہتر دهدناس ید دقت

 ردمدژک فیس اكن اور ددا رم (۵) ندیدیوشاردیدیرطقلنکیآ

 لصاحرز هجر دقت ورد هلمهم ءار یر د همعم یازیفرح كر رقع حرب هکنوح
 ظفح افرولوا شلوا |

 ۷# دا ل ادخانیس ر فلز ک ابردکد * ۱

 * تسرامت یل عفانمردابردب (تس) یدعسخسر دعداش یخدهدیکرت (ابرد) |

 ءانو ین وکس لر همه نشو یف كفاك ( یشک) تسراکرد تمالسیهاوخرک | |

 سمس رارد رطل | بک فۋ هنیفسو یزدی کی رک مودم تو

 ی هک نت تن کز هو شداددومرف تدرتارنیدوح (تس) یرفن
 رتهم ییعع هلمضف زه دود م لادویب متهم ءاخو یت كنهدو ده نون (ادخ ان)

1 1 

 ىمطنرم هلا مھف بکس ه را نزرددرفم نتلوب ردکچ دیس "ریکیهناحالم

 حجر یعع 8 دندوهداز ادا تشکر دندوهدامآ همهناحالموح (تس)

 یدک هدنح رشیسداستد كن هان هعطقر دراو ید یسانعم نوا قان او ھو || |

 #ركنلرومدولغد نادان هداشکن کلد قحا» ۱
 رداوعفم مسا هنتسانعم ش اخو قحا لمت ك: همسراف فاکح (هداشک) ۱ ٍ

 زک ذ هدهبسراف فک مود سه یروعش یسعیج كنهدامو ندنطها نداشک

 ال ارشد ء هک نکل یک ہل و کس كلاد (تایدا) لفغتالف یداناداریاو 1

 یابدایداشهاک و راکو د ماد دنکم رع ۶ یتشکردنامآ (تس) یروام کا |

 هدماقم وب ناب E OE * یرکنل 9: تفو

 دات کد | نانداهتشندنوب ید 2 /

 ضار ءاس یعع هل مش رط راس افا یه نهاربو ناتق لؤارواک |

 رازن ردنسشا یسلوا هسانعمن کامیار فو دیر دز

/ 
1 
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 ۱ رم شش یز «ب دشن نکنروا کا 1ع (تی) رعاشهنسانعم لف 1

 کراس هدیزندرقرقهدنرپره كبلق هدر ءو هدمدراف « ارش دنک نوخز الا

 قواویرومد ردح غست یخ ده یدابا حرصت مو> ص یروعشود ردراو

 / لامهتسارکفک و جارو داحشو یرومد قاحویرومد قاررعو یرومد

 ۱ كن هنسنرهو یر یرومس كنس هد عاطو هم راهمیرومد قع یراکدلب |

 ]| عد رفد هنساننعم یت نمونو هنب لا نعمحولدراکو یسیروسسو کس ڪول
 | رولک ید هن انعم یزیرکشفکو هنسانعم هقعاصوقرو هنساشعم ی شورو

 قاره ییع هللا همر ءاهو یف كلهم چم یازو یرمسک ك نەدود# نون )ر )

 (هنسد) یدنلقر سفت هلا وش هد کیر د رع ین د قار نمر ار دوکس هدنک

 لصوصرعح هلا هبسرءاهو يا كن و و ینوکس كن همم نشو یتفكلاد

 ناکژمز (تن) املا وازلوا ضیرعردتلوا هکییترعخ عونروردسما
 یوشهدمکرتردس ر ع رعح) لکشمهر اب لد لاحهدش لدهتسدزاهنشد

 یدتلقرم ست هل.دسحم

 * مهر دحول یور سم رقارزرای الق نهار ومد چ

 یخ دمه هنس انعمر ومدقلطم هبا نوو یراق كىاهو كد هدو دم ءزمه (نهآ)

 یرسک كن همج«یازو فوکسكنارو یقفكنءزمه (ریزرا) رولکهد هنسانعمرلق
 ۱ یربسک مع (سم) رار د صاصرهدس رع هکردنالقندنداعم هلا هنا" یازو

 ]| تڪرڪڪا (ت) یناعل او اررید ساخ هدر رع هکر قاب ندنداعم لا نیسو

 لواوو یت كنار (یور) راراتسدردرزو ےسسمد وش هراکر مب یرایدنک

 رد هیانعم شد زس لاما هکامافراردرفص هد رع هک و هلا هک و ی هلاما

 رواکهدنلوا تب كن ««طقین دب یرکی و دزوب یرب هلجزا
 * رزنونلا مسردشموک« برسا هو شروقرلشعد *

 هلن و شروق لا هدحومءابویص كن ارو فو کس نسو یھ تكر هزمه (برسا)

 لصاح هدندعمر هلا شموک هکردندذعمرب نوسروقو (هدناف) راربدكنآ هدسرع

 عج رولوا مرت هدتناغرولوا نارکندران دعما دعام ند هوج با نوت هدنزورولوا
 مرنند هل - ج نو شر وقر درت ندرلن داعم عج هک امل او ردنىلاندران داعم

 هنآ ۱ ات دریا را سو و ناو اتوم کا سس

 اهر امیر از یسردعنا * نب سا شا تساهدوب یدح ییع-رد
 هدازربم لنهرف)رد هضفهدس رع هک شمو که انا یهو ی رسک كن هدو دم نیس (ےس)

 عور



 ا

 02 (Îو او فوکسكناهو قفل هبسراف۶ ءاو یرمسک اد دد |

 دېس هننکنودرک ردو .(تم) یزغ شرکسعرادرس یب لال دو »
 َ کی وحرولزا كم ركع تح اه یمنی و یاقب ۳ هاش مابا دنوک تنر

 ردسرافیخد (رادرس) بح اص یعع هدع دق سرف دب اف آ قمس اکر ک ع یععهس ا

 " 1۱یمن ؟وط شابر دک رت فو هدنلصا ید القر نت هلدسح یعومسش دکر
 لعاف مسادوخ ابا ندب :ظف]نتشاد(راد)هنسمانعمشابرسکنوح هاشم

 ردبقل صو صع هل راهشدابناتسسربط دمزپسهکر دروطسم هدنادمل بلا مك هر د مدع

 رر یزرر ره یلاشماو یشاحتوعسو یر کو یارو روفغفو ناف اخورص, ےک

 رڪڪ عر« ڪم (رالاسهس) یکی داوا یراصوصخحت بقل تكلم« اشداب

 اهن مس نارالاسبس (ت) یمتربم -  VÊنادره نح درکه کن هدیدتسد ۰

 هل.دسح یعو شر دسرافیخد (رکسعرس) ردە انعموي یخ درالاس فا وز طّعو

 هترافرع ك ىكلم لهارهو كلو دره یراقرف كنلاشماو لراطظفا ون یدنلق هجرت |

 هلج ر ددا خرز همح نشوحه رز ناقاقریس * ردهروک » .

 لرد هنجو هنحهدس رع هکناقاق هل اارو یف كن هسراف ابو یرمسکد دس (رپس)

 هسا نعم تکو هما شرواوا یک فموو مثم نوفا ندیربس ی دمه

 فورعمح. وسام ندر ومد هل ااهراهظاو یرارسک كنارو كن هم +یاز (هرز)

 راربدسوملو عردهدس رعرر د ځرزو هرز یخد هدمکر تراک ه دنمابا نح هکن اتفق
 × دشا ناموا وح نتکیهدش * نانسرا ذک م رزرکسوددک (تس) نالسهحاوخ

 ردىمان ناولو رندن ساب رقابامس-ارفار واک ید هیانعم کی اهرز هقشندنو

 نشوفرکسالواوو یه كبح (نشونپ) رد ا
 یخرفداتسار دلمهتسم ید هدنکرت هنساسنعمموف مه هرز هلا نونو ید ك همدم |

 نیس 4 نشی كنجردوک ن انسدننام ۰ نشوجزا دنکرذکی مهتناکوم(تب)

 یع هلا هبجسرءاهو یراق كن هدحوم ءابو لمج (هبح) ردتغا ید هلال ءم

 ناشوهبجرادز * حوف حوف نا .هزرا وخ دند سر( تس )ی :ااهروک دمنسو>

 : ده حوم تسد همه

 »رڪ رد هنش دقارمهزبنو خت ورشم ل

 یتحعفا هک اماف ردروهشم هاب ریسک بیلو ا نیش دن ها هماع هحرکا بتا

 نیکسکر ه هلا همم نغو یرسکنهدودهقوف ات (غبت) فس یعجرد )| 8
aسرا بزم 1  ieلج زا یلمصقت هک  

wra 

 د 1۱



 *زواح هلو اقر شمران برغم یرومنمرد و #

 انا رو نتف كا وذ اتو نوک كل هم چم هاضو تفك هدو ده دحوم ءا: (رتخا)

 هنلیصفت ل هک هردطویضم هلا ارویرلعف لواوو ك هدو د۶ * همش ءاح (رواح)

 قاواسکع نیمدقتماما راب دابا ضن ولد برغم رتخ اوودد قرشمرواش نی زخم
 ۱ ید رر#  مظابراب درابولد قرشمرتسخ ا برغم رواخ یعب رار دلبا ناس هرزوا

 بولت دناسرواخ (تن) رروس هدنس هدصق باتفآ یتسیداوا جات هستم

 ۱ بازا عسج (ه) باتقآ یاحرم اردن هدناتس ۷ نج عضوردبانوکره

 8 رغم ید و قرشم رک یر یو له ه دل یکیاو تغل

 یرف فن الثم را دن داشتن وعش كب ر ندا رەش یر ره هناکر ازدا واد

 رواخراوبرغم یضرعرتخایزاار د باعا شد دشا قرشمرتخ اب * هدرابعم

 : تعتارراو د شروح (ت ) شای من یت ول بولد تقر شم ضرع

 ]| فرمشمرتخ اب هدنح اعع اشو دنهو * رتخان دحز اورواخم ات تفر کی « و یادصو

 ۱ تسد نوح او دشروخ (تس) مال مکس دیو لوق وار د شید تس رغمروانو

 رواح ٭ یناهان مکس * ۶ بش نیس اریرتخ ابر دنادشادس * لعرواحتناجزا دش
۱ 

 هدرببرغم بحردنوحهأم (تس) درود هرزواقاوا ںرغمرت نخ ا ق رشم

 × دار واخ بناحزاباستف آ ٭ رس

ETهدرکر س هعومشان رو درکشل هنس م هوهاتس  : 

 7 رسا یسعء هبا ءاهراهظار یتف ك هدو دغ هس راف ء ءانو یرسک كس 2 ابس)

 كفلاروا دهها عوڅرکنلامارواد دهندا رفاو هتعج ها نکلرکسعو
 لوکس للنار N هززوآی هدع اف همو هامر درب اجى د هبسدلمطاشسا

 ٠ شابرم - هکنوحر دکعد شعلقشابیس دکر کاتعم ةا نه وو غ وا

 ۱ كن هرو نه حاق لوکس كنار (هدرک) دولکهدنلوا تس كن هعطقیم دی رکی ود

 ۱ هنانعم ۳4 هدزکرس هقشل ندولر دلو عفم مسا ندنظقل ندزکن الك ەدننما تس

 ۱ | شود یاب هلا یسراف فاك نا هنسانعم یاس ان هشی | لس :رع فاکل وار واکخد

 TA (تە) رعاش پير ەجورب هبات ەم ىکا ودی نادرکرسهنسانعم

 هعخواهنماسنعمغو شا ۳ ناربح هدرکر سن مغ تش دره دوش ٭ ناو قشعراکب

 لغغتالةرد رع فاک لاحر

 ¥ رک ءرسرالاسپس ہرا درس ید ددمرپس#

۳ 



rq 

RT ARNE EET ۱ ۱ 
 نالوا یہکرت فصو (ناداوخداد)

 یصع داد هکنوح رذعج تمالسع نووفاا کرا رد عج كهآوخداد | 1

 ےک ر دفع لعاف مسا دوخ ان رھا ندنظفا نده اوخ هاوش اا ن ناق ا
 یدکهدنلواتس ك هعطقینمرکی عر اضم 7

 ۴# وشکر دا تسدرزالاعر یک ناهد # |

 :داسفو نوک اع یتسعع هر سک كنا دود# هنقوفءان ولت هسراففاک (یتنک) ۱

 | هاشدابو تاذ * دانیتمکماتتسقاب هک ات (تس ) یرفن سه ناهحواشدیعب |

 یر یدنتقرفت هل یو شه دکر رر دسراف ی د(ناهح)یتکرد

 تد كن هعطق ترب یرکیولد تاارز هک وسار دکید یلالایسسکرت یاشعم ِ

 دوو. دن ار تا كن هعطق ین دبیر ڪڪر وکلا تد یدک دنس ی نما | 1

 4 فرع تقدقح هدنرانعم راکتمدحو لوقو اناعرتسدرز هدتغل بنک نکل |

 (تس)یدعس حس "یک یییداوا هفرع تققح تسدرز هترابحاص ميکتردشلوا |

 ۱ نشو یرسک كناک (دوشک ۳ ازا نیا دنا یک ان مرک هرازا تسر تسدریز یا 1
 || یرغن سش تالوو تکعاعو میلقا یتعی هلا ارویتف لواوو ینوکس كن همکم 1

 ۱ هدازاشابلاک * روشکه مهرد اقا تسون * تادعزا مخ زار شو عم (تد) 

 | ر دکھ درو هل هلا شک ییلففل روشکرروس بو دبا صاخ فرصت هدنول موح سم 1

 رولوا كي دوانکا هکر دهنسانهمو ذ(ںو) هنس انهم نکا ت تشک ی دارو تشک ی صا ۱

 هر ییددرووا بوج بوک !كناناعر راب دندروشک بونلوا قدح الت بکر تلاد عد |

 یدک هدنحرش یس یغربزودوا كن هجا د ناس (ملقا)یهتنارارد |
 ٭ کاو ایک داو راقر درب نمم زو یاح ناکم ٭

 اراخو هقرقح لزب دو ناکمو لس یی اب | هسک او تفت ادو دع مس( یا

 كن هم ګم یاز (نیمز)هاکدیورکره کین اچ ها ب نه نوت (تب )رعاش ||
 رروہ بودنا فرصتی دهدنول هدازاشابلاکر دناممآ ییاقم ضرا ییعج هلق 1

 سداابو دراب قعسط لک اخ هن ساتم قعوص مز یو رس ر دیک شا اهل نیمز

 ردتشدنک ات نو کدر اور دنوګا تسن هاو ردهررق»تدورب لغلوا 0

 روسکع همعم یازءروک اکو نکل یا یدنلوا همت نمز هضرا هل قررط لوا
 لق ر د دیک رت فصو هدسلصا (دراق) نایب وجم نک اک ک امافیدیاوللوا |

 لعاف م ها دوخ اب رضاح حا ند نظل نتفر ور فو رعم تکنو جردکیدیرو |

 4 ۱ ماندو هتشا ردقول هدکنهرف و قیر هان کیر یر فرح | 3
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 اک در اھو لاد (مچد) یدنق هر دیس یوشدبر اک
 اره( تی یرفت ست دات عصر نالوا ص وصخ راهش میرم
 ابو ےھ د لق ذج ی یلو اب٥ دوب ٭ میم. درود رو تک تن. * تسوا تعلط کناه

 (رمشآ) ردراو تغل جواهدو یلصاحردهنانعموب د م د لف دحس یف هسا

 | یانس ےکحاضرا حص ےہ جات ینعچ هبا ارویتف نسو ینوکسكن ان و یتف كن هزمه

 | ید مه ۷ یتنمراسفا شکم مدرابزک » رفنیدبماهج ناهشرسفارب(تع)
 یوم 2د دکر تو هدمسرافر د رع لصالا ف (جیات) ردنفحندندنفلراسفا
 ی دنلق هج رتو رب فن هل سپسح

 * ارادوو مس> ورابرهش هها د دا مهرون د #

 ثوق یذومظعا ندربهاشنالوا هدشامز هلا هسګ ءا هرکه دار (رارمش)

 هدن- رش یتد ار تد كن هم ار هعاعق ینا (هاشدان) عافاك« هنسانعم هادا

 هاشدابیعف ها او اوو یتف كن ارو ف وکس ك نیسو یمض كن همحکمءاخ(و رمسخ )یدک

 كنت دو دمءارولاد (اراد) ردندلاجرمالع ین دمه افد !تردیذو توق ید

 یحدهیاشعم تردهقش ندولاضب | تبيه یدو تکوش یذهاش داب یتعج را ۱

 | ید (تس) یرصنع هنانعم یکی اورو لاف هدنید پوکه کدر د با رش لوارولک

 ہاشدا روش درب ینا ٭ متوارادوناطاسدنجرکا ٭ ےشک ارادزدشاہنرک
 تلا یدلیا لت ینرقلاوذ ردنکسا فآرلر د یخد بارادوداشک کرد سانت

 هک وجر دما یردب كند ار دنکبا نالوا قورعم هلک د ور ردنکسا

 رد یرچ سرة فیر د لر دنکسا نالو اروم هلل نین رقل او در د کما ردنکسا
 هنسانعم یعت و طر داع اف مسا هلا هغلابمتدنظفل نتشاد عیار رد

 a مرمنامرف هارد دیا تعاطا داد تل ادع چ

 وشیپم» » داررف تتسدز مروآربهکشیپ (تب) ید سس تلادع یه (داد)
 یت ار تب كن هعطق یر یر ک,یرانعمقاب ٭ دادمهاوخمو تسدزا

 | یلاوود ی ما ہاشدابنامرف کلو جرد دکر ت فصو (رینامرف) یدک هدنحرش

 || تندرا طق هدااح یب دلو یسکر ت فصو( ر )رواک هدنملات تب كن هعطق یا

 | >ناهدنریذپ*ناربنامرشنامرفدنناسر (تع) ییتاهیدکهدنسماختس

 * یدناه اوخدا دمه هرل کب اکشو ملط مس چ * نارورس

 | اطلس هک هضب خم (تب)رعاشردفورعم یخدهدک ر رو جوف نع (تس)
 نتساادو ندیدیخدمه حس ع رازه شنابر ڪڪ 2 دز ۾ دراداور مس

 هنسام



 و اقسام نه (زا) وکیل تاب ا ر 3

 ۱ ندرهوح ( یتعملصا-) یدک هدنحرش یرشاع ت كن هجا د(رهوک )ةنر لا ۸

۷ 
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 ردهره اظتسانم نوح هعطقر و لزوک هن قبال ههاش یک. حات یلوط

 هروادیع دنا مکح ید ها تا هناطاسوآوا ٭ :

 هبا هنشا فلا طقف (ءاشنهش) با لوا کلا طقف (هشنه اش) ةلفلا یکی (هاشتهاش)

 هاش ر ابولوا لوا هلل انتو کس كوو یرمسک كت لوا اه ی. ةلج فل  الب (هشذش)

 ۱ و رک عو توق ندنس ولج لراداسداننالوا هدنرمصع دکراربد

 1 ناناوارکذویرا لوا ها دایوناظاس هنککامرا هصن دا دمآكناو هو! هدابز یتکم و

 | رانو هکحنوح راز 1 قالطا یرلظفا و هيا وه دتا ذرب یسعمج طو رش

 را قورح شضعو بونلوا مدقت هفاضم هبلا فاضم لتفاضا ی دیا ناه اش اش یلصا

 ۰ امهمهدزج رش ی دشاش بقت کنن یداوا یبکرت فمو بولو ا فذح د

 ۱ یتعع هب ااو یراق لو اوو كن هدو دم لاد, (رواد) هلا عجر اف یدنلوارک ذنکما

 ۱ جشو تسدزو ۷# تسنروادرکدهک مانهکی وزا (ت) رعاشتموگح بح اص

 ١ م اع هغی رشءام-ا لوارو اکی خد هبانعم ترد هقش ندنون ۷# تسرتالاتسد 0

 | هلداعهاشداب رهازاج ینأ قبیل ءامسالاق قمساکر دند هتمظع تلح قیقح

 اىد هما لاد قاسم ترک یر افاب لس رارد
 aa ار dr r تل و سهم هل

 می تا

 9 ہل سراغ فاکو ES تارو رر يه کو ]

 « لقو فس دالم نا هلس كلمو دخ (تس) یرفن سه هنسانعم یک راهش داب

 ۱ لزتارواک ید هراذعم یادی هق ب ندنول « كىرواور مفا بز ناه قل زء

 یعچ ماررورسو ی داس یعغ ٹلا یارو تفز یعج یا سنا دو ل ةع نچ

 | ی دیار وثم تباغر دیدآ قشاعن هوم مانر هلک سماج فا ڪڪ دزو تا |
E ۱1 شتآهاوریورسض وه لکن ب رمش وک لدل (هعطق)  

 كنروار اک * نرش داھر هالمل ن ونچاضلز نسوا او مدآ * نرش عش مه 6

 نارا ناکداتفا ۰ نیمآرب هسو دقرو ها ثاکرنق یوزرآ |

 هراعتسا سداس ه نک باعا اهنآ دنیفک قبح ر سج یز اج هکنوح ٭ ىلا
ETA 1یاد (تخ) هل .حورکم یی عباس اربد كن  

= 1۰ m4 REات |  
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 شم هنسلدا كنهدازاشاب ل ردقر دق زا هدنناصیس ارو

 ا تک راقد
 یم (شوم) زاوا هفس یلها همس ی یتسد هدنوق هکاوا هبوب رولاو هدواههلوا

 فایصمرد تشو مكمل « شوم قرد تسوش هک( تع) یدعسمهراف

 راد دن ارییعت هوس صاار د هتتفرارد ناقص هرات ناصر مک

 هروم هکراق ی رممرد الت مه هتس> رام #

 هم> یسعچو یکرام لیلعو ضب یه عج (رام) رداریرخآ ےم لوا یخدهدنوب
 هجری دقت ولانا صبا | نض ازىل هامب ق ەق نهن و نال ىع

 ماکح فلا هنسانعم همر وڏ ڪڪر دف ندنظفاراہم نار دف ندر دام

 یعچ سماح ندز نم عیارزربدرامراش هن نخ ناتسجر کر تامر

 توس هدب رعولكأا سدر یتحرارید هنشا كنه ممزره (رم) ماتراو باح

 دوب مچ اکره (تس 2 یدعس ست یعب (دوم) را ددونز«دیسراث

 ساب سیا نالو اه دنهآ ےسح دمه ٭ دن ادرکرو ہو غصو مد یھ * نیربس

 ٭ منکلد مظن و ردٌلتمروآ طاشنرب ر ولکهد هنس اعم

 لواوو كد هدو دم هزمهروآ فورعم طاشن هک دو جر دسکرتفصو (روآ طاشن)

 هل. ض لو اورابضعب یظفل ویر د دفع لعاف مس ادوخ اب مما ندنظ غل ن دیر وآ ءبراتف

 عسنشتود نوسلرب یدروآ كندا طض لمت مو ص یدو د نکلراشاب | طنض

 یدک هدنحرشفاونع كن هم ال علوی د ییکج لکوک (شکلد)ددیا عسنش

 ید ینحوا نوا كن هجاسید ( من ) هعطقلا هه ناونعققسسدو (ثاثم)

 یدک هدنحرش

 عروس بسکر دن انتنکدر یانعمندیا شون ٭

 أ ندم-ثو نالک هدر خا تد لی هعطق یزودو اهل هت كز هدو دم نون (شون)
 8 هدا نڪا هنسانعم لما قلطمر در دصم ےس ا ہرزوا یس هغىص مما ند نظل

 ۳ كوما هعطتیناس .(نکنر) انههدارل اوهاکر دشاوا هعفرع تقشح هدکمح |

 ۱ ردرادورعم(زورسو تبساو یعم) | یدک هدن هدنحرشفاونع

rدر هوک زارب رسفا نوج هناهاشهعطق نیا یب هو #  

 لر هعد ار ةعطد (Se یدک هدنلوا تس : كن هنماةعطقو د لزوک هن(یهز)

 نو هدعبفلا یهدنون ۲ ارب ,زهنسانعمقیال هاش (ثناهاش ) یدک هدئناونع
 تم (نو>) تاودالا قهناسقساکردن وا تقال هعسرءاههدعب
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 رکل وادشانانح (تب) ETE ولدا با کر دلار هنسانعم ا

 ندنآو و باروز ەك دلوا ماعم ند نون ناو زوز زا تان زا درا د لدو ده ت فز ک "۷

 هداز هلام دا کردحوک نالوای کروز کردو نالوا خصاام ار دنوقرب یرمسغ 3

 زلوا لب کد کردحوک ق لخ ناونامارولوا |
 »+ نوکر دردم ولزا کم د نک ندعم ناک+

 ین دمهندعم یعو (ناک ) ردن :ولیرخاو فاک لو ال هلک روک دمهدعارمصم و

 یوزراب(تس ) یخرفدات دارولوا یدیسکرت فصوورضاح رها ندنننفا ندنک
 بضغولزک« هدنور د( نک ) نتسم یو ناکه رک یدیازبر هک # رهک ن ناکروادار فک
 ارا دره را نکم» توا دعو نک ت ادزا نڪ ر دی (تن)یمطتربم هنسانعم

 غولا ازربم هن سا نعم تساور بد هد رع هبا دو دم فورعمواو (نوک )تموصخ

 ردتسم لک ش لاک شالا نسحاک نکروک ی وکر کی اوات( تس )

 +روک ی دلوایعاهدوهعم تل آ رک شیاراک#
 لش یکم (راک ) رداریرخآ ف اک یلوا لرل هلک نالوا هروک ذم ید هدعارص وډ
 هنسانعمندراکتعارز عع لوارواکی خد هبانعم یکم ا هقش ن دن و سد او ل عو

 رازراکه کم زرو كنج نع ینا" هنسانعملارولوا ین درضاح ره اوردصممسا
 یدهاشور دم واعم كن هماع یني داوا دو هعم تآ(ربک ) رد ین درک ورد

 ارمهدح هنسلک موهفم ناتضس هسف تارح هقذع یلسعبصع یتخرد هاب هدندنع

 نوک بوئاصروکی سکره رکنی رف آرا هدصهرب رغ مظان (هتکن) ردقدصام

 هدنلصا هک امافردفورعم هنسانیم مشسفویب عا(روک)یدروتکراکهدننانسریک 3

 دنک لوارپپس (ت) رءاش لرد هناقمحیز وک ندهر ؟صروکر رداسانهباعا/ "
 روز دنٌکفا دنمدرخربهکننا سو روک د رش شح

 ٭ شوم هراف یاد شمر دن و قو شام مد سه # ۰
 (شام) رد ہچم نش یرخ | ےم یوا لر ہک ٹہائنلاةباعر دعب یخ دهدعارصمو ||
 ( تب )یزارشیکحر ارد شد كمدماک | دک هن اد فورعم لوشن داوس 3
 تکه دمه *رعس مهم و شامو لوفورحد # ربطف مهو دوغ دم آلان داد 1

 ندیر اصنا هتنا دبع هج اوخ تروعرب ےک هنسانعم ینازر ند همم نیش اامرولوا || 3

 + دیهد شم دنکد يآ یفزرا(تب )ردشمروس هن رادرابا هدکد ناسا ایادغب | ۱ ۱ ۱

E A OR. 0 

5 3 
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 1 رودهغازوارلب دیدوریدیداو | مک ت وطراد هنسانغم |

 نکهدنسداستب ك هعطق ی دب نوا (راد) داریرنآ لاد لوا هدعارصمودا
 هاشم سارا د هتد ندنورولوا یشدیسکرت فصووزد مما ندنلتفانتشاد

 جانا راک تب ا بلص مدآ یا هنسا شم حاغآنازوط بواک, دره لار واک ید
 هدنزارا دکاع | کیا ییدکن دورافوب ندنسر ید دا وا راز اینا ثلات هنسانعم

 لا هذ او راد هدنحالطصازاساچ هحاعتالوارداکد شارکر دلو ا سرنالوا

 هناح یس عنارژربد هشرلحاعا هل ج كنس ازاساح هد هک ضهو رد کس :

 رر ندستاناصمهداام هدناتسدمش سماخرارد هج اعا یراق دوق هب .رزوا

 * دنن ر درد هک هقوشعم (تح) رعاش هنسانعم کر زنزوب (رد) ردا

 یداننعم قوحوراریدندنمآر بد هنسا شعم كفاکا یدو * دننس رس هک ناز !دیرخآ ۱

 تناتنآزارکا (هعطق)یمظنرعمر دکب دز یلبا قم دبع عب (رود) رردیا هدافا ید ِ
 زادنسم هرودرک |كیدزنماویوک اعد » مفکنار تح دم کی رادنپم # مفارود

 5 روج 4٣ نوزح لد نیا

 ۷ تفزولزوک جام د تفززقاسهراق نامش تفز ۳1

 | یطسواو + هقوذءان یرخآ همکمءاز یلوا ثالث هباعر دعب یندهدعا رمهمون ِ

 (ت) یرغل شمش هث سا نعممادنا دیو نلاقو ن اوغولو نامش صف (تفز) داف
 ۷# تازو لهاکواکوح شمکح هرردشابم 2 دشیزا بس اوح شااکررزیورب 1۰

 فورمعم هانارسک (تفز) ردروط مود مکو قبض ەدىماسالا ف یاسا باک

 کرت ندنا ہک س یخو لخت یتعع ہلا عض (تفر) )ربدرقهدسرع هکزقاسهراو

 رج * داریم او جش یاطعاب (تی) یرفن سمر دیاربعتویدوازوکآ |
 تفزر اورام كع ناکو

 یعع (رار )رد هلمهم ار یرخآ هم عمءاز لوا ٹنلثتلا هباعر دعب ید هذعارصمود

 یار درد صم مسا ندنظل ندراز لوا رولکی ند هبانعم وا هقش ندنو نالان

 یاس (رز) یکحرا ازکوراز هلالرولو | ناکم سا تا دا ٹل ا” لاح تقر ییعج

 یودالاو ریز (تع) بسا فصورد رعاسرولس دالاورز كالا لیاقمهتسانعم

 لوارواک د هبا نهم ترد هقشب ندنو ٭«ام ب ناهح دوش مدکس هک 3 صداتوح

 هدشول چ ینا رارب دربزوریز هک عد تسواو فاز با تاشما

 توقز وك (روز)هلوا قع ط ەكەنىن ره عنا رردنل آی سه هد وب خاتا نانو ۱

 اون نا

 × روزهدنوقی وک رز هعاشا رازیجاکیا چ



Fer 
rs apie Tana LTE CL A Ciرس. اج نی بد چ بیزو کن  

 یعع عیار هنسانعمقشولوا د اعا تاب هل اراش هدزوک لب بسیو |

 ههانس- هلج كل انعم واروالدورما دو دنر یعچ سداسر درسا هذ ترب سهاخراجاب |

 هدر یسرش کرد هشتم نوک (روخ) ردزناجیندهربخ هلا هبم«رءاه
 زکسروخ طّقف هقش ندنو یدک نسانم دسرو دز تب كل هسهاح

 دلروک مارم یاتردمم-ا نوک رب نوا كن هس روش لا رولکی دهی انن ۱

 بفصوو صا ند نظل ندرو> ثلا لرد رو رکا ۳2م | |

 هرانعم تردرو حذمو یدک هدنسرشیاودع كن هعط ویو د رولوا یمکر ر

 رو>تفاب ۷ روخو>مهخرو دیاتسروخزور (تس) ناناسدعسدوهسم

 لثمكیرش عج سماخ یکروخردازسو قنال عج عباد * روخ هدا اف خرسزا
 ةعطقلاف مما دروخ عج عیاسرواح لمم قرمشم بناح ی وع سداسراسا

 و ا هاب هما |

 *دودیانعنوو مه یدروک دیدیدرودا د#

 اضا یرتاولادلوا لرل هلک نالواهروک ذم تىللا اعر دعت هدعارصمو

 راربددا دی یالثمرولو |یخد ردصم یهاکردضام ن ندنظفلنداد (داد) ردلاد
 ودتلادع دالا ر ولكى هنانعم ترد هقش ندنول هاا رک مرو

 یس قرق (دد) ر دتلع یراک د ی دابوق هدس رعاك نوا عام عداد نسور

 یل همش یال (تس) رعاسر دام ندنظف ندید نالکه ددعسأت تا لر هعطق

 (دود) رولکیندهنناهم یااوار هاطو #٭ ماحدوراز ره دناندید ۷ ماحردنا

 زرد هقبطهدسب رعوک اش هدسراف مدیا نود ول نالوا عباس یلامعتسا

 تره, زات ید نودحوردت ؛ دم نوولرو نم هحرک |( هقنقد) هلا هئالث ت

 رهاظهداسا یرلقدلو یابند ی هدقداوا برق هزول زوقط بوک یزولزکس

 هکردشلوروهظ توق هسرلوا نکحایژاواهدنجرات نوا كس قرش لاکو | ۱
 یودراصدالالوا ضعهیتح ردشلوا هدر هل ببرد یفر ندناسه> |

 یراربرهیوق ظفا ندانسح ءاماوهوهق 5 طظفلو هقبط ظنا کرداوقنمندر ابتعالا |

 هلنرایو است هدناسح ه یوق مساهوهقو هقبطرو رم بولوا لا نازو دارا 1

“f 
۵ 

  EEیر 9۹
17 ۳ 

٤ ۶ ui 

 هژره س لوارولک ود هنانعم یا هټث ندنول ي رخرخاناهدهعردیرواک ||

 س د س

  iTخلا هنساننعم لقسا لدع ینا ر ولکه دنن ا تب کن هعطق نکی |

 هرزوا فورعم هحو هدول ی دمهرار د هوو كس مرا .|ناحد ییعع

 هودناومخررد لددود ازم یخدمهرادروس و دیدلوا نک غر ند ندناب 4 ۱

 راع و۱ عا



Tf 

 هم عتسات لرد هنکخ ر نوار عو نما
 واب نولبو یداحیس ل ڪڪ كاتو بوطنر كا لوا رتن دنډارفا یینح
 لا | نیمی هتشر عج نولو تان لمق عد یوم یو نوژلئو ینا هنسمانعم
 كف دیار اریروچم (تب) فا رطقمیکح قوس یعع روح نرو (بو)
 ۱ انکل + رورو تسد وشر دنا نوع دیامرفررو ۶ وراکس

 رد ءسان مزی قوشعم نالوا مالدرلمع هسداهدناردظفارون لو دنا

 یخ هقذذاح نطف هک ام اف یرو عش كنهرف یف ءلعف ا ذکی ک یی دلو اهدع دق سرف میکس
 هنانعمرب نو ارو هقش ندنو هاو | هنسانعم قوشعم لطمه درود نم تس هک کد

 ات یک لار و کهدروب نم ت: کنن ناوا م وردا نیس لو ارولکیت د
 ردیوسنماک |نمزنارورار دین د جرو کردم | كنو لغوا لوس .تهاشنو درف

 هنسانعم تروع لوط ید هو ن٤۶ عن :ار رب درو افت هکر دنارو تکلم ثلا

KO AEنا سبک سد رهچونم هاش ادا  

 RARE مر ىع حس اتەدولاىشەشېۋاقاق

 روم ا کر یک ا ر ی داخ یی و یک یف

 < لوخ یدآ رزنخ یداو .ثامخ مواطر دق اربط اخ #

 ۱ ردرهلک نالوا فاک, یرخا همهم ء انوا تل ةباعرد_عت یخ د هد ءارص موب

 یراق دوق لام اوصو غابو لاب (كہح) راد غار ذوبهدیاتفح هک اربط (داح)

 هنساشعم یه ارزتخ یراکدلد | هب رتهدنوا هرفکز سوزآ (دوح) رریدهموط

 یزارکنادندهککو خ (ت) روتلوامهفندس وډ جیم ید ر کوا

 لموح ص یدهاشو لر رغ مظان ن J # دوس هح یزارکز دش كسم ءط * دوغ

 ردقالط الا لع نالوا مهفنم ندنرلرمبعت

 + روخ یدآ هنر خ شمش اشراخردنک دمه +

 (ت) یدعس حس اتاطمل وش عج (راخ)ردنالوااری رخ آ همکمءاخ یلو | هدن و

 ۲ TA * (تسواش گاو رمان نه * تسرار هلال مس هجنرکن اه

 ٹا یک اتهام ر دمام ی یسکع شال شو وات یعع لزا رولک یخ دهنانعم شد

 1 ندراخ سماحردنع- | هبسهقرب ندنافاضمیرعب ا اخ هرات لس

 قعب نارحو هتک رس نععرشنزوب (رح) ردسکر فصوو نها ندنظفا

 | ودنک هکژردهب هنس لوشنورمد

 سرا مدنام * .ریمویجشکو لباکن ات رب فو یا (تد) ینا ارطق ےکح ساس

i i E۱ ۍرراڪڪ  



۱/۸ ۳ 

 ۱ ایست امر هد ید گرا وا زوم در تس زر

 | لراس عار ىت مشد ربا ٹلا رد هنشسانعموصقنالو ىنا رار دد ونورا بودیا
 ۱ ناسم یعچ ه د> افت سداس یربکنا بم كنهرفو عملا یفاذکیشیرکیابسساخ || ۱

 ۱ هبت عساترزکپ هنحاغا امر دحاعاع ولرب نما بو فاز یومعاسدش ||

 ۱ هدس شل مع ها نو ان و یک (رن) رار د قرف هدم رع هنساشعه

 | د دحواز ووا یزلانعم نالوا سرتسد هدرلکنهرفرت اسو هدنرکناهح لهرف وا
 1 ردسان یبار هام كنس لاس یر دما نوک چو ا نوا تان هام هلوا | ۲

 ۱ 7 ۱ بودیادع الرام ففوکل وا ناسراف هلکق فاوم ههام هکز وز انربره 1

 قار دکراسمزور یرمشعثلاث مو كعدار هاموب هحر دقتو رار دنا ناتا یی هر

 + رت د مآ ترصنو فا تر پپسزا هک ۰ نکی داش مز رعرت ههورهنز ورب (تن) رعاش

 | هصح یعع ٹلا ر تر ول نھ هام عم نانرمتروک : دمزور نع لواربتهدنن و |

 هامروما رب دتر داك وم هرزوا ناروتس هکر دما ك همش رفرب ثلا بصاو ۱

 نعداسد راطع تکوک غچ سماح باشنو مس یبعع ch یو هر ول نه ۱

 ۱ منسرارید شرک دکر اکا کد وع لبوطو ضدرعنالسوق ا وا ٤

 لصف یعچ رشاعهربتو كيرات یک عساتراطو لنت ٤۽ نما بضغو رهق ییعج أ

 كىعلرب ندنرلت و وارا خر شع ینا تعاج سرو موقرس عج رشع ی داح فز ۱

 رولاع یلاخ یمهسجوا بونلوا نسعت هصحرب هم رهو روذلق س نوا دکردببمساا %

 هد سرا یکی راکد ید ح دق هد رع هنر ره ندرسم حا دق خدمه راردربناک | أ ۱

 رع عد داررارد کرد یراکد ید نرس یرلد دلغد نکا هدرابک رمشع ثلاریدرمت || ۱ ِ

 SR هحاعانوزواوو رغوطر ه مش سماج هبت یهژر دق یتهج ۱ ۱

 یالقواوحاعا یرلکدید یکیا هرمصعموحاعآ یرلذدصا ی هک زارتو ینرس یکو ||

 قوا نابصربشع سداسرونلوا قالطااک | مومعلا یلعرزکب هرلذوب هک هنرهدو ||
 هقءابص ی ی رسع نماترومد نوزواو ها نرو نیش یاس ما[

 لدلدیعو نورمشءلارلرید علط هدر اموشفوکت د یوم رمشع عسا مردلب نعد ||

 عور نورشعو قاب تقاطیسه ناولو ب بات یعع نورشعو یداحیررو |

 ضع ید رک ندرومدهدکد یا بات راما زلوانوزوا شوجرولوا ها کنالس
 ۱ ردشوقعوترب ندرومط سنج نورمشعو ثلاتردعقاو کی دادیسکنزو اكنواتا

 یمبهدنزوسرکخ انورمءو سما یسسمالوط كنکنا ناتفق ی نورشعو عدار
1 

 زب یسعب سابرک یک نورمشعو تم رق عوربنورشعو سداسزو سما

ia e 
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 ام ااو و
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 )رب درو فاکهدنماشم مس رینو دن دشرفاکر لمم <

 N رو یخادر داغو ارب مدا هحوقر دا راب ¥

 هبسراف* بیو ارل هلک نالوا روک دم تماما هراعردع ید (هدعارصمو)

 هثینانعم لس نک رارندر دلس هدنکز هک نش لاک (دا) زدار كل ذکی رخ آ
 1 وزاراوح مریزمن لاسما ىز ک ارت تاع غارب ااط (تد ) یلم بل اط

 1 تغابدو هن سانعمن دیر و ن دیرابو همسان عم ه«طق هراب یخ دهد *# تسور

EREدش ص خج دهر اسح او نسم ی )2( ر  

U 
 دما هنانج»یوسدصسزا شود (تب) ظفاح هح او خر واکه د هنسانعم تب

 | رس نزول هللا هسرافء ءابچفو * TES طناراب ت تسدح # امر

 (تس) اا یکی ناو عج (دو) ردرواهسهر د یک هدیمکن :اهس لنهرف

 ۱ ةصاح ه دی مکناهج كنهرف * دنح یلعر وز عروب یا # دب یدجش نضسرد لد

 ی۶ج هدمهاربا ازربم ضن ردروطسمولدرار د روف یخ دمه روهنک اححوتک

 "۰... ندروطب ودر درود هکمرتسوکل هاج نیدنکیتعب هات
 ٭ زول هللا بس كي هزت نیکسک هزاتزس ولزات <

 33 زوم SEY لوا ٹىلثتلا هی اعردعت یراهلک كعارصمو
POEیا کردام تفکوذ (تب) یدودرف مکسرلزی دید هات  

 نالغوا تشرو یسافد ماین ذمه ¥ ماو درز نینحیتشکهکیدوب هح + مانزاپ ۱

 فصور یه آه. ص ندنظقل ندیزات دمه 4۰ ؛انعم هن اسیر هب مورفو هنساتنعم

 نیکسورعشورشمش کنکسکی یهو دیدح یعچ زی تزود (زن) زولواهدسنکرت

 لامعتسا هدرا هنس یاوواتطو یک | ید مهر واوا لامعتسا هدر هتسن لاتماو

 هدهتسانعم هوسفو هطرض هکییفس ریخ دمهراردزمت نعوروزر ت الثمر ونو ا

 هلا لصاحو هما بکر دیراظنلنتخ ودون دیز و یر دصمر درضاح ها (نو )دواک

 باتشو هنسانع م كح یک شکو هنساښعم ها ادا یکرا ذک یخ دمهر دهنسانعم

 شب ندا لوید ییکرتف هو دز نعمویورولکهد هنسانعم ت رکس یک

 راربدزو هدهرمشرب هدسر اف دحرسوهد هنغوق حاغآ

 ۶ رو هقوعمرون دور تر دهصح تاطرات ا

 هستم (رات) رداریرخآ هقوخءان یلوا تل هی اعردعد ی دهدنوب

 ِ یرونا ےکحر دخ رم ندنظفل كيرات هدانعمونوساوا گرغتوساو لسللا تا

 ۱ دا دیشروخ مثول تعلط شسبیو * تسد مارحا اید تره تنم یا( تم (

 2 نا دن ول



۹ 

 تاهج یهسراف تالک کیداباداربا هد هعطق ورب رغ مظان هکنوحردتراشأو ۱

 هر دلو ردرخآ ثیلتر ید یس | جرات یکییدلبا ثلثم ند هلت | 3

 و یلکدتاهجعس رت ی اعر هنحوا لدم فو رح هدرلعارم هم (لاوس) 9

 تفوز ے کر دلکد یا کر دنرتک ا هقشندس: ءوحر هناکر ٹل دم فورح تن | 1

 کس فدا نم لع ون لاک دبا فلت راد نک ال
0 

 ٭ر ود یداو اكر قتسفر دقات رد هومر اب #

 (راب) رداریرخا هدحوم»ابیلوا لر هل ةباعرلا دعب هب هثلت تان هدعارمعمو |
 لر درع هدسرعنوسلو الرک نو سلوا لب اک هلامعتسا لرکرد هنسانعم هومم قاطم

 ل وصخ هزار خاش نو پله شابرتورف هرابر وار تاو درب ادشانوج ( ت )ر کاش
 یرکیراب هقشد ندنو )رد ههک اف هدب رعهکردهنسانعم هومم یی دبناسنا
 ینا نساء اسالا س وانی اغا رش مسا لار ولکی دهان لا

 راصتخ ا قب رطبهاکر اب یعچ عیار تزاجاو تا و ET ءو

 یفکانوا كنهعطق یمن درد مرکب ميکتنراکف ذا ره س داس نو ج :یعچ سماخ

 شا یراسس ل گو تعج یاج یعچ عیاسرواکوب د جوک. شر اراوراکهدنش

 شخرشاعتاناسن لصاحیعم عسات لریدنارابرباو راکشم فاز ندا
 عع مشعیداح هاو | هتم رهن سن یرهغرل هنسسف یک نا شم و نار عز هک ی لوا

 تسودیععرشعثلات هرتسو هدرب یی رشع یان اناا قاب ناد, د

 دکراسا چ ر رسا ناو حراس لجو نانز لج ییسعچ رمشع جادیبلتمو

 رک هک لو یر و نو غنا ||
 تاعالم هطا هنسکرب رشع نما هدنس هقرآ ناومح رکن و داوا« دهرا نادا |
 نورشعو یداح بن ذو هان ڪڪ ی عب نورشغ لمسو قب رط یعجرمشع عسات كنا |

 تلآ یک نورشعو ثلاث ناهاشناولد ۽ نو رشعو ایرو ی یک |

 یحع نو شعو ماش راز دنا لداوانطو خر ههزو نررشعو میارذاسووهل | ۱

 یفللایرش (هوس)ردمعما هنر ةر ندنتافاضمرولاس نو صعود افت دو وکش

 ودقاش ترس اب یورو (رد) ر راولک دنر یرشاع تع تیک

 همه یهشنآول(تد ) کر ذن سشیدکهدنشلا تب كز هعلطق نمر ےک

 ااا * رم ردناکتفخو هارردهمهنآرفاسم ٭ دا _ وکمد ۱

 نآل ئام مزق رابضع» هن دان هم كنز قت قر و ن زود (دو) د رواکمدهنسانعم

 یحر دمنا لر هشرب هرفکی سل اها عیج هدناتمدنوراب دید تآز خد ضعاو



 ی
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 | ندنسکرت تفاضاهجورب داتفاو انا هنسانعم موق مز دب دوق 5 (باکس)ددز اج

 نار ندنطسو كناتسلا مرش مرر هح ردت و رولوا لد یب اوص نالو ارهاظ
 یروممومهدرارادد ضعم راز د یبا وص ینداک ا کرولوا ناوحر «دناصخ ندیا

 ندد» او عوب باملایامهباع "هقشیزدنوق هقشبناووا هروک هنمهذ لرقفرارد

 روک دمزدنوق هل مسک كن هدو دم هدحومءاب (رتسدس) یک اودرز لاروس-4وا
 یر2 كس هناوسلوا هکردروطدمهدیروعش كنهرفاشآرهاکاضدا هنسانعم

 4 هروخ تساروح هناهزا هعطق تامم نیا« ٢ یټنارارد

 مساندنباب لیعفت ثلثم ٭ یدک هدنعار تس كندئلات "هعطقودو (ْنیا)

 یثرب بو دنک ین انلت کرا رد هبارش لو ڈو هنساسنعم هنسنول هشوک حوارداوعفم

 یلعیداربا كف ثاثمهدماقم و دک اماف هناکو وکو همشک |ءده هب اننقهکل او

 تراشا ی ددلوا یاشعماما قاف یانعم هحرکدوصقم ندی تور دملا هحو
 هدنجرشیناونعكن یلواهعطق (زاهعطق) یلاعت هتناء ءاشنا«یبساردراوایاو
 ۱۰۰ (دوح ) رواکه دنعباس تس كن هعطق یا یللاودحدق (هناس) یدک
 ید ەد س راف رد رعلصالا قراربد هن رارملد تنح هللا ارویمص كنا

 1 هې شم هفص هک اروحوروحایدر 2 نینجا نع نکات هداشیلامعسا

 اروح # نبع يج ٿوم انىع »رردولزوک لوس نع( دنادص هحسر دیر هغص

 درفمیکاروحروح هدسراف کردقوش درر یارک ااف ن درا یر

 شوخ نیو نانارترشیا .(هعطق) یدعد حشر ونلوا لامعتسا هدلاح س دلوا

 دوخرودار یشمنارو> ¥ فتش زول كر دز هک ات سنم قو شعم داع

 هرهجیرربنع» (تس) تاه تستشهب فارعا دک سرب ناخزو دزا # فارعا
 قسساکر دطرتادا (تسا) تش مرن هک یش وروح هن « تش رس اروح
 | ندنظفل ندروخ نکهدنرشاع تبب كن هثلاب هعطق (روخ) ةبكرملاتاودالاف
 ]| و ر دراو ید یسانعمزکس قابرد هنسانعم جا ازا هدماقم وب نکحار دما
 || ندنح دقروحرد هعطة ثلمو ( نعم لصاح) رواکه د نح رش لا تس كن هعطق
 یرداظ دوصقم نب ردقتلا الکی سعو عاردندنحدقروح ٹاثموب دوخا عا
 : دودارا هد هعطدوډ هلرب لی ولو ر دشن هنلتم بارش هد | شنعاةص یل هعطق

 هکر وا هدعارصم رهو هنغب دلو هدیز بولو وافرحرحوا یسهلج كنانکن انتوا
 ]| وا كنس هما حوتفم یرتا انس یلو اتم اکولفرحرسواویو هنفردلو اهدابز بولوا

 1 یقیقحدوصتء هکلبردراو یتدتراسا منشا مومضم لر كن هلا رو کم

 دیس

 بل
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 طوف یربهلنفدح لر هزمه طقفیرب ردراو تل جواهدنول لصاح یدناه را تسد

 ردنا نالوا دراو هدماقمود یکتن ەل فذ جاعم نسکیآیربلفذح ك ەى ر ءاھ |
 چ رول درتس دی دنک هنس هن اځ لز دنوق + ۲

 یرسکویتفكنهدحومءادویرسک تلادو یوکس نونو یعف كفاك (رتسدیدنک) ۵

 كناومح یرلکددزدنوق هل اارویتف كد هسفوف ءانو ینوکس كنسو یتف كلادو

 هر همغلپ ضا رها عقدو هکر حارخاراردیا لاخدا هب هلل اعم ضعبابط | هکیسهناخ ||
 كنه رف یا ذکر دهبانعموب ی درتسدیدنح هللا ےج هنعضوم فاکر دعفان هبا دوسو
 یخ دم هرتس د هک اماف هاو | هنس انعم هناخ قاطم دنک یساضتفم كتفاضا و یروعش

 هدراتغل وب د هنیسانعهز دنوقرتسدس هلتارمسک ی دوهرتسداب صف كنهدودمءاب

 باهم چم یارو ص كلادو نرڪڪر كولو یھت كفاف زدنوق رد روطسم

 باد قبساکر دعفاتیمهباخ نکلراردناقابلق یسر ذر دروناچ رب ندرار واج |
 ددعتم یحرا سوا نوجا یدنکه دنراراک ارد کر دروط بم هد ناک تافواخلا |

 نوچ ایرابروا ی رو نوجا ق لوا نک اسلسیشیدیدنک رب شعار دیاراوا |[
 کیا ہو ارهو شمر داوا ید نوع ارانا شمرولو اید یراراکتمدخو شمر دیا |

 یس هباخ یودنک هکرداوقنم ندنرادا صو هبهراقیرف هیابردیرب شع اروقوبق |
 یداصورتا هن راک ابرد بورابوقیتس هباخ بو دنا سح ییراکد لیا دم ص نوح | 1

 (تم)فامرکدجا شمررتسوک یغیدلوا یس هبا بو ابهرزوا یسهقراهدکدروک ||
 عر د هیاک ندخلها ها ماشز وقف میم قاب« ماند رکا وا

 روک ی سنرد کر دروناحرب یاتردت الو مان لوا رد هبانعم ین ازدنوقهدسرفلا |[
 ےڈچ یا (تم) افا میکس تاودالا فا ذکر ر دیا قابلقورارک ن یطالس بو دی |[

 تاع هدنراندمگاسلاع ۷ ز دنوق یب وخ مالک و یوربایو * زوالق كاف سو و

 نیشخربزمکیدلب مزبالاو شی اردیا روکنیطالس هکشچا رولوا یسواپواوپ
 هلصفا ذک زذیازاور هن راتسو نالف بوبلوا اص هسلرولوا یسردولپ و

 هرتسدس ی دو باکسو بالکس یدنک * یروعشلا |

 هدحومءادویتف كنهدودم مالو نوکس كن هسسراف فاکویتهكنس (بالکس) |
 یوما بالکسوحد وج (تس )ی ران هنسانع یدنک كموق زدن وةلا |[

 یشدوالکس او وه رب دحوم اب دنکی ها تشخو لی ی .دنبخچ
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 هدنرب بولژا شاست زونهو بولو اندراج اعارربو سو مزمهرروس بو دیا صاح
 تساادب ۷ "زار مته وک دماج (تس) ردرهاطندتس و ےکتن هلواروناب

 ههه هنو دوا شاه هدامآ نوا من هرکصندک دلسک هک اماف * زاردو تسیوالاب

 فوكس كنوو ین كنءزمه (تشکنآ) یهنا هلوارس هوسسیندهدنلصازارید

 (تس) یافت مش مف یه ابا هقوف اتو قوکس كن همم نشو یرسک ك فاکو
 فاکد ک اماف * ولو دوو دم ۳ تشکنا ناقهدردلءش غاب

 رد هنسانعم قمر هلمس همت كن همسراف

 *رتسک اخ هنلکمهرولنب درکخ اهروق #

 یروق شنا هلا ارویتف لفاکو ینو کس كن همکمءاخو یت كن هزمه ( رکخ |)
 ٭ دزورفاشتآقمشمردزا (تس) یناغاغ يکحرلرب دید كاز هک هنسسانعم

 یرسک ف اکو یتف كن هدو دم محکم » ءا (رتسک اخ) دزادنا رک انزورریوس

 | یدنفرمسی یرصرار ددامر هدب رع هک لکه ارو یتک كن هبقوف* ءتو ینوکسكنسو

 | تر عیاهلعن نارازه « یزوردرذکبرکمرتسک ارررسغ سن (تس)

 رار دیا لامعتسا هلق رطهراعتسا هن رب قارطیرتسک اارعش ٭ درر مرتسکاخزا
 و ولو اف ار طو لک اف دن رقم یوهکنوخ

 * رکلو درکورددکردکعدوغر وب هنکسا #

 هلا همسر ءاهو یرلعف لنوو كفاکو ینوکس كنس یرسک ك نهزمه(هنکسا)

 (ت۱ نالوم ترضح ر اربد مرمب هدب رعراراد هنسن هلکنا هکوځروډ ندنرلمل ارا

 || (کورد) دنکمراک هنکس ازارمسارتاحو لدرب * دنکسراکتکناک رو دوافسوروح

 ۰ قشع تنش دهز لها تسر دننک اک( تم )یدنخ لار امت ییععردلعاق سا

 تی هدو دم« ءارو كل دهدنلصا وردهکنوح %# تخ ومآ ی رکورد نومج تسلکشمهک

 یعسات تس کب لوا "هعطق مکس هنسانعم كمحب یدبا خیز ور

 ROA رر مظان ميکسرد اخ كنان لاد هدن و یدک ادد

 هجریدقتوردلعاف ساتادا رک نا هدمفذح وا و یو تک تر و
 یندرکلود ہکلب کرد ۳ رکورد ۲ e * ۱ ردراو تعل حواهدنو

 هلوا فرح ندنوب

 +¥ رتسد شلوایسقح لا ید ها قع +¥

 | کهنسانعم قم اقاطم هللا همر *اهو یراصت كل هد اشم ۶ ءاروكهزمه (هرا)
 ۱ (ت) هل سهل فی رعتود ۍمظا زمر دز اج شد ها فف رر در اشنم دس زع

 هطقن
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 هماجهکنوج # باوخ هماج بش اضاز شسز * با فرز ف سود ندو ادح ۱ ۰
 كن هسماع هعطقو دوش وا باوخر واکه دنلوا تب كن هعطق یمن دبقرقود دباوثا ۱ 7

 كن همدوق ءاتو نوک كش یمضكت هسراثفاک (رتسک) یکتا ا تس |
۱ 

 نیکو ده یعد هشودردرضاح صا ندرلطةل کرک هر یا
 رتسکل دع طاس ٭ هنادواح یش اب رک یهاوخرک ا(تس)رب ءاشهنساشعم هبا سرفو 1

 یار ادزک زار اکو رتسک رک کتب ر ٠

 هزار یاب ادو تنقل

 3 ٭ نلایدصا یدو حاودهناعرویدناد *

(laeهفتم هدس :رع هکناعرول با ےجو یتق كیهدودعواوو یبضو یتف كل اد  

 هدیراقدقح هب ه رشط اخ الص ار هارد مع ناوسن هک بش رداح یدمهراربد

 بشرداچ یخ دم درانکلم مر نکتلرکهح رفت كن هدمورراددرفک اراروش رو

 شخریبانز .م خربسلطازا حاودهدشوسب (تب) یمظنریمرارونلاوق
 (نللا) رولکهد هنسانعمیخرفورورسو تاع هل تف تلادةصاخو خرفنکتر |
 قدصاقلطم هبا نوو یرسکج كنه دو دم مالو یتفكن هدودم ةدحومءاب ۱

 درادنرب ۳ م ا هد اوج نهر« كيردر اب لامخاب (تس) یفاهفصا ف اصهسانعم

 ر هد هنسانعمډامعاو + دنکمرادب کره نلاسرس

 ۳3 : رتسردکشو ددکر دهفشراح بش راج *

 و نر

 "هسراف ےجرداج هکداوچرارد ین درداجز کلان هک هنن یراکدیرول هب ,رلشاب

 ناوسنیناث همخ مو لوارد هیانعم کی الا ار هد لادو یقه تا دو ۱
 یدک هدنماس بس كن ها ؟یطقودهصک نشروا یرلکدنروت م را ۱

 یرسک كن هسراف* ا (رتسب) یداوا سام لء د بثراچ هفشراب هحردشنو |

ETTظا دو شارفهدس رع هک مشو دو نشود هلا ارو  

 رتسرز هتشکح بآ یازحا ٭ قارف شتازازتقامتشاراع (تس)ییما بلاط رار د |

 » تشکنا یداروکردنودو | همهو مزیه + ۱ 4 دکحورف

 هدسرعهکنودوا ها ےمو نتف كن همعم یارو یرسک كن هدودعءاه " (مره)|

err ۱شاکی ازس ان (تس )نایلس هج اوخ هلثم هلا همسر ءاههدنرخ  

 یل | ف تخل بار ا٭ تسازس شف اودشځزود همه تماقات × دز هلع یوردولر

 | فرصت یخدهدوب موح صه هدازا شاب لاک ی اراب دي دید ردهباشعمرب مزه ره[ 4
 روم رس توس هو

 < شا
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 | رر مان ود هنس انعم كشا یک رخ هبا هد نیغو یراعف لندن دو دم مالو هزمه
 ان ابلاغ یدلوادوجوم هدتاغل بتکدوجو مهد نمدنع هک اماف یدایا دارا

 كن هبق رف ءا و ینو کس كس و ىف كن هزم-۵ (تسا) ردندنتایمعم ین دو لرب رخ

 رار د لغب هدب رع کرتا هی ارو یف
 م شوم ید همامق حیا اشکی نات سر هم #

 هل نولو يف كن هدودم هقوفءاتو ینوکس كنیسو یر سک كن هسراف اب (ناتو)

 هارامرب شددنارودلقع (تد) یز رت باص )ر دید هدس رع هنسانهمهم

 ردرضاح صا (اشک) ارش لفط تس اس تشکنارههنرو ٭ تساهن-دیزرر

 یدک هدنلزا تا لرمذع هعنارعطق لس ء اف مار د.ظفل ندس اشک یر دصم

 تادا هحوتفم ےم که دنلو ار در ضاح یه (شویم)رددلص هد حو م ءان که دنا

 نشویمف كن هدو دم همسر اف اب یردصم ةط سلا تاو دالا فقم س اکر دہن
 یفتل ازوواندناشو یزالهداتروص یدعتم کرد ظفلند شود هلا یکم

 ےگ رد سکعل ابو ید عتم مزالهدنوب لصاس او رو« دننم "تب ك هعطق
 یک باک | هللا بکه دب رع

 ٭رتسوک۔ اع: یخ دمه مرک چ مرق ×

 تد كن «هطق ی در د نوا (مرکن) کر لا تاو دالا فقہ اکر دلا تادا( ی

 ردرضاحیما (اع) ردهدحو ملکتم عراضم ندنظفل ندی رکن نک هدنسداس

 رد ہظفل ندوم هل رام كنهدودم ےدو كنو یردصمر دول م هدح وم ءان یکه دارا
 رواکهدن,امنو دیا هللا دا هب هين ءاو فا لو او ینالبق م ارز

 بز د هنس انعم ی دصاب زو هعد شاابزاب # :

 هعطقویدهولحزان هکنوح ردفاضا بیک تل مک كنیم یاز(شاابزان)
 سلا ردانعمر یک مزال یاس هنغب دصب زول هناک یدک هدنسد ات تس كل هنا

 هنسانعمقدص اب یکن لاب هلا هبقم یشو یرسک كمالو یقف كن هدو دم ۀ دحوم ءا

 شابزاندهنم_(تی) امار اموصخ هنسانم نیدصا قتوقوامو#
 ارهدون لکرب تسداتفا دشروخ ولر هورراسخر یر نا

 *رتسک هسرد هشود مه قاس یدلواباوخ هماح # 5

 قات هدنفرع لرتاک اردنرامعندکشودو ناعروب هک هنس انعم ق ات (باوخ هماح)

 لقت هتلع هتسانعم یناوناوق وا قلطم ی دیاباوخ ثماح لا زمه لصا لرد
 (تع)  یاجانالومرد_ثماوافذح هزمهنالواتفاضا تمالع علوا



۲ ۲ ۴ 

 ههرتسک تفاطا تانعا تعذصاب هعطق# ۰ ٣

 (تعنص) هیکرااتآ ودالافقمساکعم ەچ (ا) قیساممولعم (هعطق) |[
 ماا ال هر دن ر نده ودعمتانسو ند هما تان بک دا یه ہد ماقول ۱

 یشازندنکدع یک اکو رب هد هدنزو لاعفا (تانعا) یک س انجو

 دوخا ف درهد لص او دوخاب دعه“ دوخ اب هد همشاق هد =الطصا لرد هغخار

 رھقت الف ےتہل اامناو )یلاعت لو کر اربد ہک |مازتل ا صو صع فرح دوا ل خد
 طا ت ناطلسلا طا سا ادا) مالسسلاوة:الصلا هلع هلوقو ( رهنتالفل" ؛اسلااماو

 فرح نالوا عقاوال متم یورلا فرح لبق هد هسفاف لع فیدر (لبب ذت) ( ناطمشلا
 لہ درر د فی در هو اوو ءاو فا | هدرلظفل یک توقعبو بب رقت و لا الثمار د هتىل

 ر دابخ دءاح هدسک ل> اور الشمر دف رح نالوا عقاو هرکه دام دقم ندش در

 ندب ڪا دما تفاطل هک وحر ددد کر ت ف صو (رتسکت فاطا)

 ا ك هعطق ول قر هوا رمضاح رها ےک ؛ر دف لع اف م ہادو خا رھان دنطفا

 هکنوح هعط» ییشو د تفاطا هلا تاء ات عنص PE رولکهدنشل اب

 مدق»ندنو ( لاوس)یدنلوا م ازل! مدقمندیورفرح هقوفءان و نس هد هعطقول

 یداوا ر تالاب صع هماقمول نوصت یداراوتانعا ین د هدرا هعطق

 E عابر هعطقواتردراو تانعا فرح ر رب هدرلن (باوج)
 "  يدنلوارک لا صصخت نوسکناردراوتانءالذرح یکی ا

 ٭ریساړداود یخ در دیک لول شکر اب #*

 یلوا تا كن هعطذیجنرب یرکب ود لو راب هکیاوحر دہی ہک رت فصو ( شکراب)

 یدک دنعاس تب رش "ىراس هعطق قر هلو | یک رت فعو شکر واک دنس رک

 ندیهاوخ هلباهلو دعمواوو هلام ارسکلاو خفا نیب كن هج اش (دسهاوخ)
 ردم .عدرفمع راض مندل

 هرتساردرتاف ید د کشا غال آ اور ۲

 )رب درب ءوراج هنسلها هدب رعهنسانعم شا ها ارو یی كن هم چم ءا (رخ)

 ۳ (تس ۲ الوم ترش )ر در وک دسر اف هکر رد ی ورام هنس اریاما

Hg ORE ۴تردرخ هقشبندنوف »رخ شوک دیاشربار ن “نيک  

 هلو ارم بع یسمقح هس و د ناو مح هکر وماج قات وازواء رڌ لو ارواک ی سد هب انعم ۱ ۱
 ندي ر ثااب' هنسسانعمحاعا نال. کعر ات هدنرزوا یرهساک كوه تال فا |

ha(خلا) ددسن ادا یاب اردو ی | 
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 هرو ددسنابهز ومش ېد شد نوا هدرا »
 یف ۔الادو یرانوکس كەمى ی ازوكیور یف كن هدو دم هدر اف *اب (هدرناب)

 نوا دزنا هرب نوا یکتا باس ییعع (دصنا) ردع هاچ یعع نااهراهظاو

 یحرشلرانول یک یراکدیدهدزا و هزوقط نو | هدرناش هب یا انوا هدزرناود هب کیا

 ردحو رشم هدزج رشیدهاش

 «رازه دصید هکس زول ی دروس هک نوا ۾

 ےکح فال آ | ةمنع یعع هلا ارو یف لواوو یرسک كنهدودم ءدح وماب(دوس)

 نو مرازههدیردام ازرددوب + رامتقاولرپ ناروس اک (تس )ی-ودرف

 ندا سزاوس دمه شابا يدعو طض هاب ا هبسراف* ءاب ینا سب دوش

 رازهرکاردکمد ك زود (رازه دص) ردنا رام ؛لاض هدااح یدو | فخم

 وان قس امیر رةمرولوا لء دزول كس هس دد صو

 ماك ید اس ام تلف سافح و«
 هدنبواسالقملا عسرلا تبنا بو دیا بد ات نددانسا هب یل اعت یح یافح ر رخ ظا
 بر امن یلا ردرکدوخروح نمنح خ رس # یدلدامارهءادا

 اموع هنسانعم كلف ابا ه8 ءاخ و ینوکس كارو ین كن همسراف مم>(خرح)

 یمعع لقارولک هی انعم زوقط خرح هقشندنواصوصخ هنس انعم ساط | الدو
 لرل .فوصالڈم رار د خرج هل هن سذ نالوا ییح ام نارو داةلط م ینا لائم او بالود

 ایف لصاس او یلاشماو یکلرکت هبرعو یر فورعم كنمرکدو یعام ورود
 هلتفاضا نرګازاشا یسشع یا رونار اقالطا هاشا نالوارودهدو دنک

 ندزغ ساخ فا رطاو نمار , یع۽ عيار هماج نام رکی عج ثلا ر دیا لامعتس |

 عورب عباس ناوبک قاوروناو اقاط ی عع س داسر دا هب هور ندنت افا طم

 عج یلصا-رار دیا قالط هنس هیرو د ذکرخ تکاف نماید هناغوط رکو کض ا

 .(ننح)رونلواقالطا هب هن سن نالو ارو د هدو دنک هل ان وردرب تعم رود هدنرلانعم
 ودنک (دوخ) اهولط یک (دوح) یدک دنا تس تاب ك همام هم هعطدول دەلو

 اھم ك هعطق یت دی یر کی( درک)رواکه دنمار ت كن هعطق یغز وو اودد

 (ف)یدک هدنلواتس ك هثلان هع دعطق وا داکب ( سه )ر دضام ندنطفل ندرکن لک

 یساکددع قعو(راش)ةيکرل اتاودال ا یف ق ساک هە نس انعم الردف تادا

 ردراوتعنص یک ر دملا لعزعلا در ید هد هعطق و ةعظةل اهذه ناو نع حرش ف

 یدغاوآ ضرعت هنا .لغل ؤا مواعم ندراقبسام یرارعچ رل هعطق و (۰ع)
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 قرقودد لیلب رازهیت دمسهدادعا بنا رعرخ [فلا یعع هلک (رازھ)یدنلوآ |
 | کار در او ی د شوقر هاشم هل ءلب رواکهدن مع سماح تاب كن هعطق یخشد

 تفکش لکن ار ازه دص ( تا ) ظفاح هرزو | بدت رت هبانعم یی اوبرا ر د ناتسادرازه

 دش هحارنارازهدمآ شا هحارتاسل دنع م تساغرب كند |

 * كی راج یربهدنرد کن هس یرب هدحو | أ

 یی راچو (كیراج) هنسانعمر هدجواز هسک ءا كد هس هللا سگ ءاب ( یکی هس) | |

 دروج مکتنردساقویاثماو ||

 *رارق نسرواممهدنوا ات هرزوا سا ةو به # ح ۱

 ادد ىلع سةورار د كب شش هرب ە دلا تي خب هر هدشد الثم |

 نود ص * نامه كسرو تک بهر هداحآرخ اچ

 راک شا رولوا یک مود یکی د
 هدنرب یخه ر کد مهد هدنر یخوا

 ها رخ "1د دف مدنرام اقم لاما ی
۱ 

 هرم ههدیرزوا واو موس ن ےک اش تفرع اکر ر دیا هدابز میم موم لامر | ۱ :

 هزمسش بور و هک رمد هرکه بهس ءابما یس هنسانعمین>وا هلا هموجفم

 یدا رم لر رحمان هج ر دقت و (هسنن) ظفح اف هنسانعمینز ولوا هللا هح و فم

 ندەىف رعداحآ تا ذاا ل رکر د کک ع ددا دعا دارف اهل رطزا 2 موعندداحا

 الث هرارو هننزو ل عاف ید دع هدس رع( لس ذن)نوسلوا هیددعدوقءلرکنو دلوا

 امهر ا هيلع سقورولوا لید ین دردوینجوارار د عیارو لا |[

 دنر درو هچ ىا # ۲ /

 ین من( تبب) یدعس جش فصن عج لبا ےہو یر کس تانهدوده نون ( من ||
 فص اقلطم هبا همر ءاه (ههذ)رکد جن دنکن اشد ورد لذ ادد مع دروشرک |

 هبا لا قحا هبانعم یکیارب ر ظان نوسکنا ضا شصنرکو صن ماع رکە نس انعم |

 نڪ یدض هکر و نوت هلم كلاد (تسرد) هر د هتل یدانارمسفت |

۱ 
1 

 هرابودهرک یکی ادنح لی درد حاف یا اص # هنسادعم

 هدددعرا دل نع لا د ی ها لا دو ینو کس كنون و یی كن همسر ےج (دنح) ۲
 ناز اواب لد غف ڪڪ دنچ (عارصم) ییقازربمرونلوا لامعتسا هدیربغو ۱

 قاران هنسانعمهرکرابافنآ |قبس و و دوم

- 9 SEL 
 مس ےہ سمسم مص س



۲ 

 || تشه هننساشعم تنحیزکسمکتن دادعابناعزا هام یعم هلصف (تشه) |
 هع.سراردزوغول هدیاتغح هم یه هل اهر اهطاو یم كنو (ه) رر د تشب

 ارسزوغو ەر عارب رب «هدربارآرالهدرب ھہد ۲ هن ( ت ( رب ۰ قد الفا ەد هراس

 ندادین دم هدآ دعا بت | زا هرمشع عع با اهر اهطاو تف الاد (هد) هدرب

 ردرمضاحیم |ندنظف]

 *راو هنرقلوحو ی.زووایم م

 | نرسع ی٤ هلا هسقوف ءانوینوکس كنسو یرسک كنهدحومءا (تس )

 (تس) یاعااوا یدیاتس هلا هدودم هدحومءاب یلصا دادعا هلام دوقعزا

 كن هدو دم نيس (ی-) تسولطمناوح هلاست ملت ٭ تسوبح هح رکه لاس هدراح

 ا ا ع لر یک اه تن هبسراف يج (لھج) نان یم رک
 زر دید لح هل.طوقس راھ هدنوب نعد ر ۱

 »هوا اروند تص ید هاج هب یل #

 راهطظار یف كن هدو دم 4. .سراف محو ینوکسكنولو یقف كن همسر اف ء ءار ا (د صب)

 ءانووکسلداصو قفز همقس نش (تصش) هب هم : اش دوت عز ا نسخ عم هل 1۳

 رد هل اداصیومشاما ت هش دانا سس هدنماقم د اصیتصف نیس یعع لا هہقوف

 ا یراکید هل وا لقارراکخد هانم ءزکس تیبا نیس هة ندو د

EFیا توی ناسهارراتز  EEہلکا  Ll 

 یعءنماراهنسد یلانماودن هعلحو سر هقلح یعع جاسروینطرات یعع

 نابوبح یوسکو ناربلد فاز
 *را دان یا هرتفدز اد امفه هشت #

 دادعا ها عدوتعزا نیعس عع لڪ كياد (د اتفه )

 × دون هکلوا ناسقط یدد [تشه هنا کس ٭

 عع هلالادو یراعق كواوو لر وب (دو) نناع عج لڪ نان اه (داشه)

 ناهحزا + دو لاد ولرع دسرنوح (تس) ی مظنرممدادعا با زا نیسعست

 *ر ازه هخاکدک هد اصرووارول دص# ٭ دن یناک دنزتخر

 رخ هدرزا لد تحارز (تد)یروهظ دادعا بنازاهنام ییعلعف(دص)

 | ید كن ودراربدزوا هال هزمه مے ره دناتغح ٭ ددرس مغ مخز دص هندسرد هک دید

 |€ ر ما اتات قز را صا دو هکنوح لا نیس یتصف |

 یدنلوا ۱



"ET ۱ ۱ 

 ی 95 رالوعف »تادا (اد) ردکع د هعطق بو سنم هیار فرح ( هک ارتعطق) |

 هدنمدار تس كد هات یا5 قد ب۶ (عمه) هکر لا تاودالای قدساک نم | ۱

 یاص (راست) یدک تربت یاونع تن هما“ هعط»یناس (یکنر) یدک |

 ی هجاطق نالوا بو سدم هن آر فرح (ییسعملصاح) زواکهدناوا تا كن هعطقوا |

 یاصاسزوولکر نخ: س لپ

 ×راھ> وراح یدهدرذ ج وا هود یکی اربکی #

 .SA SE (كب) |

 Rn ید اهدددع ها یص الاد (ود) ماعلاوحادوشم

 (تد)یدسا ےکحرولو از اج عاشانوجم ا نزو ترورشیهاکه ياو ا عاشاواو
 هکرولوا یهاکو « درک نود مهرد كنها بس # درکے م طقا شمع هد

۱ 

۱ 

 لاکرونلوا لام عم ساهدن س هاف یورویومبوالوا قال اا فرە حا

 * یو د تسدو ق اطناه ع دوخ ۰ دو قاط یک ز د اورو قاط (تس لاما

 (تس)ییانسیم کرولا هت اواو هتبلا هدقدارا قد ال هبر دصم ءان هن را یهاکو

 خاني ذس (هس) ییولول نم نم هکد د نقد وح # ییودو یو تجر ےہ ےک ح

 یت ڭى ەدود# ہسراف مح (داچ) ر دطو بضم هبا همسر ءاهو ماکو

 هر دمراپ خر رج سیار شش و سز( )یزو ا همی یعع هلا ارو

 رولواهدمفع ندهراح هقسندیول ٩۴ یاضلزدردناغاخ كباب دشروخ لد
 ءاهو كن همسر اف ےح (راهج) رواکهد هنساشعمنل افس قد راوقادرب ی دمه |

 ناطرس یی نلادحرح ی دمه هعرا یسعع ی راح هبا ارو یربف كن هدو دم

 هر امت" یاص ید تفه سش یلاو س € * رواکه دهنسانعم |

 ES بتا سہ هلا مو نو کس كن و یف كن هم هسرافء ا (ج) ۱

 نبش شش » جس ځکی وش خب نیدب که بم خنک زا هب تس زاغ خب )تس ) یا

 یار او انا ءدان دا دعا بتا مرا هتس یعع هنا ها نشو تف هپچم

 هعمس ی هل.عحف كناه (تعخ) سامقاکو ىد هلو کی ا هلواچو ا هلو اجلا هدکعد لب |

 تانخودتع هه ندب ودر دیمآندنظفل ندب رام ل ىمەكب هېه نبش رامش) |

 لمع یاعاصو هنسانعم دنتامو لئمو هنس انعم ت ہو تدومو انااا

 ر هد

 EFE ج د هدزوقط هرکس تشد ٭

INEST 

۶ 

1 

۰. ۰ 
۱ 

۱ 
 ۱ أ ۷



Cin TPIT 

 هدر رع هبا هبقم یازو یعض كن هدو دم ء ارو ینو کس كن هع ء ابو یتف كن اف (زورف)

 یس ا تس كن ةجاس .د(ف رء )۰ دنحرش ید ینزوقط رک, كن هجاس د(یسراف)

 ٭ رام نکنر همدرا ار هل ار بعطد # 4

 :a E FE ار .

1۸ 

 لصالا فرار د فاغو بوبر ەد رع هلن وکس ك نارو تفك ه٥ نيغ (لدر ء)

 نواودالروبو لکوک ل د هش یی رع هکنوح همس انعم واکر ول هر دک م

 هکنوچ یک یکی دنر د لدرتش فدا اکا مب کک دنشلا تب كن هعطق ی دب

 دشان مه لدر ےک لدرتشزا نادمراک یی ك ی م ەش انما

 ردطومضم هدنزوروفصء هلا هدحوماب یکیاونءوار (بومعر) لمقم د رھ

 ٭ داعم هدانعموا ندمهان هع اص ید #

 هل م ڪڪ كه دو دم ء اهو یراعد لی هدو دم نونو ڭى هبسر ءان (ند ھا ۱

 ۱ زادندن (تس) یسودر» : ےک هنسانعماکلاو داعم لمم حف هدب رعردرد هم

 »و اراک ادسهانبن ناادزم ×٭وارازا كودي

 i دا سه رکن دن یدسد هغمصاب #

 سود هدس رعرد ردهم هل مک كيهدود۶ ءاهویتث كنهدحومءاب (ندمج)

 × داوعتسا ی دوزورف یدهغالوا بلاع#

 ندور یآروزو رفتاود (تد) یلح عسا ولادىع هنسانعمداوعساو هملغو رفظ

 ردم اغار زورمف یخ دمه * ناوریهاوخ رفمرءوالاوته» < ناوحتعو
 (ذآو سا )ردبع-ایردبلراد رش دابقرر دما كن وکیف>و | ندهقرتسء هو

 (ناط۔ شلم لع دوهسا) یلاعت قح مم هکر دس رعرد صم هدنزو لاعفتسا

 ٭ ر کشورش مز مزود هلا گرعوی-ر e رد دمروہ

وو او ددوس (ہش) یدکی رانا 9۳
 انبات ن هعطډ یندیز 

 فورعم(رکش

 « ذادلتساردناهلاسو لدوکن اقوا

 قرقود یکیو یدک هدننما تب لرشع هسداسهعطقولد یجوح (لدوک )
 تد لرشع عبار طوول د 4 (لاس) رواکه دند ۳ تب لر هعطق ید

 (ةآذلتسا )رد هس ءافبب رقهرادقم ء اه میسر ءاهنالوا هد یدک هدننمات

 یکردملا عزا درد هعطقوب هناکهجریدقتوب یدکهدننار اونع كن هعطقوب

 اوردر وتنص



3 

TY 

 | یەع لوارد هنانعمزومط تا طقفردررکم ظفلو ار زرار د هقش هقشو هعطق هعط5
 سماخ یزب ناک عیارزرک عع ٹلا قمروا ی۶ برت ی عع ییا هقدو هراب 3

 كوكا : ردنم-ا هناحدوررب یو باوصو تسرد قسم ۱

 × دا دح هدانعموا ا

 "هماجو هحراب هلا همر ء اهو یراق كن هب ا ۰ روت هدودم ارو فا مدارک | ۱

 لاذیندمهراری د ذا ذج هلا هک لاذ یباریب يت لمج ەد ر ع هکه نس انعم هنهک آ

 لاد یخ دنتم نالو | هد نه دب تح خار هاو بلد هد ها

 #ر دک هراس هک دواک ید د هعو او * ردها

 ہک واق هلا همم-رءاهو تفك هدقوف *اتو یرامت كن هدو دم مالو كفاک ( هت واک )

 هنر هر د هن نلسک هشان یل طم هلکف هراع نکلرار دهرا عو هو سلق هدب رع
 (تس) فژوس میکسر دز هدمظفل ف رعتیدو هن ثنا نوساوا هسرولوا
 * كر قمةعرب رس هنواکن افو ص نوح دا و سابل دش همس فوصز یدش فود

 ¥ داوشم مهرون درا د هنس دا لغ راص #۷

 هنسانعهذاوشم لاواوو هبقمنشو یرسک كعم یکه مایع هدس رع(راتسد)

 تسد یم یا (تس) یدعس حرار د رات سد ەد هلاتسدو هر دم رقمی دمه

 درو. "کل اردمکر ف هولصالاق * رام سدیروا ر تم“ ر ر هرازابردهتفر

 ر تب كر هعطو ی دب رکود لا تسد کنوح هن هایتعم

 هکر رک لا ظانلار د هتف ردح ل عاف م۔ادوخا صا ندنظفل ند رآ هلا همه

 رست هلا هرو مد مرغتغا هدس رع یراتسسد طفلو هنواک فا نوجا دناوفرمذکت

۱ ۱ 

1 . 0 

 ٭ ص الکسا مدو نتف ااهر هلدروق یداوا # یدلبا| ۱

 اهر هکنوح ةا صالڪساو تاع ۵ رب : رعر دمکسص ردصم (نتفایاهر) |

 ینربیللا ول د قلو نقاب یدک هد وا ڭنىلوا هعطۆولد یادروق |

 : رولکء دبر ع وا تس ك هغطو ۱

 ٭ داتنا هوا ندادر همراتروق ید#

 ندنظفا ندمهر هل مسکن هد دو دم نونو راکه كنه دو دم ءاهو كنار (ندیاهر) |

 یاطظت هن سانعماغا کذا قلا هدم زو لا عفا ءلفافعو نولهدم ر ءرددعتمردصم | ۱

 × ناهرزاب دناهریناو و * ناهحراکر تنکر نم(

 ٭ بومعر لدرغ هب هسکنالوا ققروهرلددید *

I:د« 00  



 «داقشا هک رع هک | قازوا ندررود#

 تس كن هعطق یغرب یرکیولد قازوا رود هکنوح ردبک هردصم (ندرکرود)
 (ذاتشا), را دما تا كن ەعطق دپ یرکپود كم ۱ ندرکرواکه دنعبار

 هعرد دقس هلف فو یقف ك ههم نیشیسئ ال ردس امد رو لالا

 × داسهدانهموا ندیدنح هع | راق ید ٭ هنسانعم

 ردردصم هل رسک كيهدود# دحوم ءار یوکسكنوو ی تلمح (ندسن

 ردفدا ره هنکر حرار ید ذاب هل هبا ی دق هرزوا هدوم OHIO نوهدس رع

 هکر هدد ا" تشادن» شود هکدوبهدیودنا دنجوډ یوښابص ( تب )ناسا هجا

 ٭ داح دح ید هروب هکوا راتفردوز» * ندسنح لاح

 جی رم مرسی دیا دوزراتفر یصا رد دکر ت فصو یکم شح امس (راتفردور)

 كع رور اتر ر واکه دنعس ات تب ك هعطق یز کس یر کب ول دزتدوزآرز هن داعم

 سلا عب رسرخأنلاو مدقتلا دعف یدک هدنسس ات تب : كنهشاخ هعطق ول د

 راربدذاح ذهاب ل مهم ءاح کا هرزوا ینزو لالص هدنس رعیدلوا هند انعم

 * ذاوح |مه هلع رس ك ٤روند رکو 4

 ارز هنسانعمعا رسا داوا هدننزو لاهفا دد رعردبک م هرد مم (ندرکهب وډ

 اش [قمسدق ندرکرواک هدنعد اس تسكب هعطق کز کس یرکی وداي هب و /

 هباواوو یتف كد هل مهد ءاح یسئالث هدس رعردر دصم هدننزولاضفا (ذاوحار

 رد هب انعمرب هف د نهو یال هدنوب لصاحر دیاتشو تعرمس عع دود

 + ںووو یک كن آکر دهکمرکن دشرد#

 لوخدهدسرع هنسایهم كمرکورحار درک ردهم هلن وکسكنار (ندشرد)

 رولکهدنح رشیبار تب لی هعطق ىلا قرقولدنورد یعجر دار زرار د بوقوو
 رواکه د نج ر شو نت ید یداس تركن یئس قرقولد قك یلوان دس

 ردسکل وخد هدانعمونزو هلا هدح و مءاو فافوو او (بوذو)

 # داش ا لمر وك ی یل شع اندشاردک ٭

 نولویرلخف لا ءدو دم ءارو لر هبکم لا دو یب ت كمي هسراف فاک (ندنارذک )

 داشاهدنزو لاعفا هد رعردیدعت»ر دصم ۰ ندنلنق نت اذکه لب رسک هدو دم

 رار د٥ رکنوا هدناتفحردذوفن یسنالد هند اعم
: 

 ٭ هتس هعسو تا تلر د هع د.راب هران#



 ؟ ۱ ۵

 ها لادونوکس كن و تم لذاک (دنک ) دن قور یورو یار لةع ||

 هنسانعم یوک تغل بارا یدک هکر د موره هد از اشا لاک ه نسا نعم هب رق یک هد

 دهاش هنساع دمو رد هنسانعم رهش یهر هردم هکیلپ راب دلی اما رای دی ارب رک
 مار رول نهر شارب زراب دید دنفرم بو دیا ب د رعت یدیادنکر مش یلصا هکدنقرم“

 نوجا قلو اء هدعل بولت .درثدنک هدرها لوا ردشهلوااس نوح اه زاجر

 ةف را هل اراشاو بطء اوه تاذاضرا ءامط الا فص وتش هر دنکنالا
 (رعشدلب لوق هن کی ةن دلاوه یکرتلابدنکو 2 هن دم یب تیاطالفاهابا هنکساف

 مزالقمالوا هنیسانعءهب رقن دقلو اهل و نکا یهتنار دشانب د دنقرب ند دسوال

 عيا هتغل بابرار رخ ملا لاحر مب نوساوا رتشم ه دنن یسکیآ هکرلاجر دک
 یلرعم هکر کش ی-عع لوارواکیخ د هناننع هج وا دنکهقشب ندنوبهرد هتف یداو |

 رارف عب زی رکی عع ثلا تح ارج قعد شب ر یعع یار د دنق
 _ ٭ تفرعم كسر ورکو اراروق هرزوا شاب كغدآ چپ

 ٭ دنر سرب ارت یابرنه یزو ما ۳۸ ردرسهنو هج رت

 كب هعطخ نکن |قرق (یزوماس) ةبک رااتاودالاف قساکردط رشتادا(رک)

 ءاب یک هدناوا رد طا ڊرةم عراض م ن دنظذل نتخومآ ناکه دنعسا تس

 طا ارویبف لنوو یمض كن اه(رنه) ةطبسلاتاودالاق قساکرد هلصهدحوم

 ارنابکن امم # یمه ملاعبار شح اصرخ (تس) یمنرممتعاصو تفرعم نع ||

 قق (ارت) رولکه دن عباز تد كن هعطق ین دی ی رکی ول د قانآ (یا) یدآدنک ۱۳

 هنسانعم ل عر د العنا تادا (رب) فان یدک هل یلوا ت كب هلن هع ام

 یدک هد تب كز جطق ی دب یرکی وید شاب (مس) بکر ۱۱ تاودالاققساک ۱

 هد رعهدنماق «ْن دان ردیف اع عج عراضمندنظفلن دامن هللرمسک ك نون (د۸)

 رریدطحو عضو |
 * دادلتسا یکه کس ناو لاذرد هعطق * 0

 عدو دوقوا (ناوحم) یدک هدنح رشیناونع وا ع عطف یاس .(لاذردهعطق) |

 لعردم "اعریمض هم نش حوتفم یقاباک دریا یدک داسی تكنلوا

 | و دنر دنا( یک راس قس اکر دطب ر تادا( هک اتارا

 ردهدرو لاععتسا (دادلتسا) ر هدیربخا ت كن هعطق یز روةط رد
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 هب راج مسار مش نا) ا هدرا ناکلاخ نیا یدنلوا مع دقت هسلافاصم

| 

 نسهدیاذاذاتسا وتو ا هلق الو .دنتح لاذ فر( ین لاا

 ۰ ی



۲۶ 

 تن

 ٭ رابع دیدنایص یرددول ۷ راتفر ور شو راوهاروا رد(تس) یحاظارمم *مل رذا 1

 یاب شزار ڈو هک نادم رد منکر د بد نانعزا (تی)ورسخربم

 رردهدهنآهلوق هل لادو ینوکسكنونو یرلعف عمو كند (دنم-)تسراو ھر
 ۷ دنه »بسا یزاتریا OR (تد) یودرفمیک> اصوص> هنسانعمتآ اموع

 « دنزکمب ز ناسرت تخ ان یمه

 « سعاناش» د یحاصروس یک یکاس اراد وک#

 ]رب وک ا نوو یتف كندو دم فاو ینوکس كناهو یرمسکكلاد (ناقهد)
 واب وک دیرو ہش كنهرفرارید نیس و گلد را.ضعیاک ا کە ئسانعم یاصزوس
 کورو هلصاخ فرصت و دنکم وح یه هدازاشاب لاکیدلباریسفت ول دهنسانعم
 هلا فاضمقصلوا لعهد ناخ یلصا یدیا نانهدیسسرافرد رعم ظفل نآاش» د

 زق اة دع میکسرد هنسانعم هرق (هد) هنسانعم سسر ناخ هک وحیدنلوا دقت

 لمس هراب ءور د ش٣ اع رمصت هدنس هشاح یواضم یلاتعت هلن هجر نیدا ا دعس

 دنآاوح (تس) یهتنا برعموهو ةعارزلا باعصآمدقمو هی رةلا سر نامه دلا

 ی وهدازاشاب ل اک ینار تفحربدوشلث ام ش سا د# یا ار ڪڪر د ناق هد تع

 قلوا سر ند و E نیم ورم یروعشنکل یدروتکدهاشهنساعدم

 تفح نالوا قىز ەدى ۆك هکنوحروئلوا مهف یاو اول وک یا زماو مه
 یشیداوا یس انعم سر یدارح الرع اشهکمر دیا مهف هل وشر ةف یهتنانهروس
 رود نالوا هدنسانعم سر ندلح اور رحم ظا نامهردره اط ظنلا قمعت دع

 هة و هدام انعمکیاوب هدنرببعت كملخان کلب یدلبا مسشتولد یحاص

 ی الاکردراوترامایخد
 »دک هدانعملوا مهردنوک كعدهدواتسور

 هب رق یتسعم هل صف ك هسقوفءاتو ینوکس كنىسو یم كە دو دم ءار(اتسور)

 3 اتسورردنطودمآ لقعروک + اتسوا یاونشربمغس لوق (تد )ان الوم ترمضح

 یخدیانسورو یاتسر ها هسنکتءابهدنرخ |هدنروص یک اواتسرزسواوهدنوب

 لاکرلب دیدیاتسر بو دنا ب د رعت برءردراو تغل تردهدنو هح رد ةت وار دز اج

 هعرزم تور لصال ی کروم بو دیا صاخ فرصت یخ د دنوی وح مه هدازاشب

 دواب ندییآ هلادم یآردردصممسا ندا نئدر تتنز هکتو زد هتفاتمم
 اهر اهظ و یرمسک كلاد (هد )ر دف لعاف مادوخاب صا ندنظذا ندمآ

 * سلام e ( ت ( EE هنسانعم ه رد
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 تدلام یع ثلات ردکع د لسلق 5 یو یعد لدار یعع یار ارد یقشمو تشمکى اۋ ۱

 یک ےل رام سک كس دودم مالو نیس ( لیس) ردردصم ماندن نتشم ین

 [ [| كن هنسسک ندنااطخ هللا فک مرن توذنآ تل ارنی راقمرب مدآرب هکردلوحو و

 (تس )یو درف مکحراربد هعبط بو دیآ ماع هماعرارروا یراو غبت هن ول

 | هنغیدلوا هعبط نکا * دنکی لن سوک افت للیس + دنک یلستسداتدومرفب
  ۱ردهولح دنک * رمشز یلتسوح یلازعهدروش (تس) ییتاهرد دهاشت ول

 رداکد طظولم یهرو اهرروار وک دمهحو ندنالسرا کی وح # رل د شهاکد بص

 ةیکر لا تاو دالا فیبسام ییءردلاحتادا(ی)رروا تسار لسد فک قم
 رد اع عراضمعج ندا ندز نالکه د نعباس تاب لن هعاد یفق رد (دننز)

 ی درب دم هزغ ارواکتیدلواتا هغرو# *

 هحاوخ رواکهدهنس انعمتآ قلطمیک ییبداوا هنسانعمتاهعرو (رواکت)
  1سن اومح بآ درک از ہکی شتاب ٭ دنام عوار نیرو اکسس مر باز( تس )نالس *

  8ه دنر ا تاب كل هعسأت ٌهعطقولد سسود ك کوب ردسکرزت فصولصالا

 ار ولک هديا تب, كن هعلدتیفرب یرکب قرهلوا یسکرت فو روآ یدک

 هنسانعم هعکب ش اربزاموعراریدهنآهاسره هلن وکس كن هدحوم *ا:(یدبش)
 ای بسا پا جم یازو یک ندی دع لا د دزد ما

  ۱هر # دن دزرز باکر بشیدمسشریدمشیم زا (تب) نالسهحاوخ رد هنس انعم

 | کردی كن صوص لرو ربورسخ یخ دمه ۷ دندزرب سرر لعن اراعا ك نخ

  7كسل ول بول دشمریو هورمسخ کردن ریس بس | مات هدسرفل | عم ی دياز ءا

  1تشر دشو یاحزا تسک » زیتدشدرنشب نفس نازیور وج (تب) یدلبا

 تردندرل:انالوا ها درک کر در وط سمه دی رط رات هدیاف ٭ رب دمش

 كلو یک او یدیاراور دیور وق یک ل رلتار اس نو ر وقو یدیا سکو شرا

 | ندسنماعط و دنکورسخ یدرارروا لعت هلا جم یکی انوا هنغابارهویدرروط
  | ۱یروصهشاط م یر ہدک داوا تآرود زح یدرب هسا ماعط هنره یدرریدیاک

 رار درد باک فنا ا

 ٭ دوس و دن اهلوفو راوهر ولنیکشا تابس

 | سس  RATEهدع رع هنس انعم تآ قلطم هللا هدحوم ءایو

  | ۱یفزکسزوواوید لوهارارب ز هرافسرف ینعع ها اهنوکس (راوهر) یکسرف
 | تاودالاققنسام یلعردتفمتاداو تست تادار اور واکه دنن ما تس لات هعطق

1 
۳ 

> 9 



 5 دروس رود رهدنن مه 4 ۱۱با كاوك#

 ردفا حالطصا هدانعمو د. دلوک هلاقنالوا یا ول یانعد هدنک رت

 ر دز دم مساهرزوا یس هغىص صا (دنح) ردرافاصا بک رتران و کوج

 رو اكه دن ان تدب كن هعطق ینحوا یللاوید لاقس (شیرز

 * ك٤ د نعوط بودش اندو نش ین ةو ط نماد #

 لرڪڪردرد صم هنس انعم قک وط ابا هېڅ ه نشو یف كي هدو دم لاد (نیشاد)

 هقلح * نټشاد مغ سام تسح قاشع تداع (تبب) یقرعانعملرکس و سم
 دراد لملا دبا هب لههه ءار لنت هڅه نیش ین المشتسم ۾ تشاد مھ عام ندز نو.

 ی هب عافسا یسعع هلراعف كله دود نونو كل هبکم نش (ندونش)ر هدیرادو

 نادونش (تس) یمظنر هر در دصم هنس انعم تلع الوہق ەك قکوطبودشا

 رواکهدنوئسو دوش نال بم » نازرکفرسهدابن و اب ه ناهجراب رهش نم

 یلوالا ةعطقلا سد اسف هناس قمسام ىلع

 » دن یداوا تحصن نته ر ذب لا لومق مه ٭

 ر درد هم کف ك نارو یرمسک كنه دو دم چم لاذو یخو ك همسر اف ءا (نتفر د:) ۱

 ندير دن هرزوا سام دوخ ارولک هدنریدب ودرب دد دوذ بشاا لع القم سم

 طعو نعم با لادوینوکس كنونو نتف كن هبسر اف دلو قت شم ندا

 ر هدهنساخ عم یاب احیک نغءزین دمه تعلو

 پ هلو ایوخ دی هلو ازم-دع اطا ےکر داوا شکر س ٭

 هدهاق شع دی اوا عطق فرم یحرولوا تفصهناوبحو هناسن ]اهدانعم و ( شکر رس)

 اگر د ول دشاب رسا زر هنسانعم ی > شابر د دیکر ت فصو هدنلص ار از د شکر بس

 نام نکن الکء دنع اس تدب كن هعطق یفق ق شکر واک دنا تدب كن هع ۲3 ی دب

 شرس هن رب هکد دیار او برطم یک اینده دف لعاف سا دوخ اما ندفل

 ید (یوخد) یا راداتسارظتیف هدنرانامز یدبارلربد یکرس هشس رو

 هننسابعم ولو. ط انف ر دہدنک رت ف صو ندنلسق مدح ڈانس هدنلصاردسرافا

 ود ت عسط ی فرا دن را تیپ كن هعطق ین ز و واو دان دیک وح

 ر واکه دنح رش اب تسب كن هعطق ین د ىللا

 م دنر مرر روا یلسرد لس قم ول تنم

 همکل هدس رع هکقمو هل هقوق ءا و ینوکس كن هم نشو يمض نام (تشم رشم)

 هدنماقم ار هبباوو یکی عج لو ارولکخ دهن انعمجوا هد ندنو لرد



CY 

 ترمة رردیاف رعتود دیکناب قلع» لک لا یرب ونص هکردهراب تشوکرب |
 شات ود .ڪڪح نوح هر تکه دن دز حی ا دمرتش رم (تم) اتالوم | 1

 قمسام یعر دم تادا هح وفم هیت هکنوج ردرمضاح ین (دنسم)دشلد 0

 "هعطق یدضام ےک تر درضاح ا ندنظفا ندید دن هطیسل اتاودالاق |

 یدگهدنسداست لی هست | 2

 ٭ نعد سعلعت هنس شداشآ یدلوا شاح | ٭ ۱

 لعاف مس | ےک سر در دصم عسا ل فاحملا هک «نیشروسکم م ىلىقام ەت زا رماح

 ا مطارمم یدکهدنلوا تب كن هعطق ین در د نوا ول دهد و

 مان دنظدل ت( تنا دختر درکدوش تاهدشع ه ام از افرا هد

 رثک ۱هلتسائموب یدک ددا تس كي هعسات "هعطق یسضام میکتنردلوءفم

 يتدمه با حالا ةفك ق اذکر رب دهمسذ ه رعسنالوا طول سه هر قسوم لوصا

 عا یاذک د هت یخ داک ارارراصر ر رح تازلا هن رل هراب هتک نوجا شاخ میسا

 ه دن راواشردروهحوا هرکی موکود مه #

 ۵ اب . وغاییحهدقع یعع لا اهراهظاو یرارمدک كن ارو ك سر اف فاک ( هرک)

 (ت») یاعلاوا زرد دد رک هدقء نالوا هدفاسودو هدروةحوا ادو ےہ

 (دنیراولس) شنان ےک چ کا هدهدروا ف کک شر درب بهر دداش 1

 رولک | اوا تەب كي هعامو ی دب و رقود نوطراولت هکنوحر دک زت فصو

 اتمام هناس ون سار دفن لعاف م هم ادوخ ا صا ندنطما ندد اد 1

 یناعم اوا یداواب ا هدروةحو ان رکا رود یعالش نوطیسسک ر 1

 تسهسلطهراموح ناکی اش کرب دود رک سن ه راواش (تب) ۱

 *ردهژدب هغ طار دنخر 5 شردکلوکولتط#

 سوم و هر یدضر دوہک رت فصو ( دنخر کش ۱

 هدنکر تو هدمسراف رکش هکیوح « تسا دنشرهز نم رهام دنخ * تسادنخ

 ردز)ر ددنقور Sas رعر دراج هد یا فاکد دشت هدب راف نکلردفورعم

 ندنخ نالکء دننماخ تس ك هعط» ینزووا دنجرارد مسهدس رعردفورعم |

 ماند طة نديدنح ناموا كن هبعطق نشد قرقدوخ آندنظفا ۱

 یوکس كلاذو ی كند ا (هلذم) رده لعاف سا دوخ اب رضا ||
 ردهثس انعمینا.سا ش دا لس ور نکل هغ.طل ۳ تست و ۱

 = سم 0
7 

 ی
4 



۰ 

= OGیاس ردفف# لعاف ممادوخ اب رضاح ها ندا ندید یب  

 یلعرد بکر تنمو ندی دوخ ) یدک هنر ش ىلا تب تس كنماواهعطق

 تفک ماوه دا زا لکد سام درکار دوخ داب (تد) ید نخ لاک افنآ [هف عام

 ا یدنسد د وخ نیاابصش شد وررد

 « دنلب رسرا رد هزاع مه هب واد و نوزوامه و

 تم كن هعطق یمن دییمرکب ولد شاب رس هکننو حر دیک هلن وکس كنار (دنلب رم)
 هانم یا یدک هدنرماع تا كن هعسات "هیطق و ل ده و دنلب رواکهدناوا

 زوم شق شعرو هاچ( تە )فاع( وب اررب ولا هد هرو ڪڪ

 ماهدسدنکرد فازو طخو لاخر سا

 Cre اوا ییا و 9

 ید .د هراصب i یرمشب نم ۳3 کی ءملیق یفش قرقوادءراچ و

 E و

 و دسر دکءد لار اے مھ نور یلق ٭

 اتویئوکس كنسو ی مت نم تسماریز هدانعمکاردب واسم ما (دنتسم)

 ۳۳ فن و نا نزسو هو دنا مغیعو لواردهانعم یکیا هلا همقوف
 نوزحو ل اتم مچ دنتسم ةنکر ملا تاو دالا فیس اکر دت ہن تادا( دم ]اجرو

 « دنټسم ل ددو د دنکه چنا » دنیسا دنک:ناز وس شذ آ (تس تست
 ۳ هح او ول شسزوپ قفک (تی)یدنف < لاک یکشنمو دنمزاس ی یععو

 مدنهسهرب و نمرب راس یی “ر

 ٭ هزر ل درو ذلو ار«.عتر ادا د نام ساد ٭

 هدننان عارصم ودول د لکو ک ( لد)هکنوحر دد کرت ف عو یرب ره ند هلک چ واوډ

 دوخ ارم ا ندنظفاند اتسنالکه دنس ا" تد تبلت هعطقیفق رق(ناتس)ردروک ٥

 رواکهدنءداس تب كن هعطق یش رب للا هدلاح یی دلو اھا ےکتنر دغ ل عاف سا
 م ادوخ ا رمضاح سا ندنطهل نتشادنالاکهدنیسداستس ك هعط ول (راد)

 یدکه دنسماخ تب كنساو* هات هدلاس یم داوا یسک ر تف مور ل در دف لعاف

 یدنلق هجرت هلمعوش هد نکر تن کیا یس رافریلد هک ام اف

 * دانم همالغد هدنسانعم باقر داکوک لد چ

 | دنتادراربد الروب ین د لکو تص هد کرت کب اق هلا مالو یک كلاد(لد) |

eتو ۱  



 لا

 e ا یدک هدنس ا تا كي هما هعطقودو نس هکنوحخ #ی دو نم ||

 رنو تا هام ءا یدناواهداب زود نوسلوا روعمو دنس هب هیات روا

 یرلعف كونو ۹ هس راف فاکو یرمسک كندو دم دحوم ءا( هناك -)

 یا( تب ) بلاصانالومردانش [یلیاقم کهن سانعم ینچاو داب با هر اهو |

 یتیم اراک نآ اب # وش هناکس وشهزاکر .ناهح عاضواز لد

 ۱ ٭ یدآ كن رع ردح زھنلہعافم ر معافم ٭ ۱

 هلا ذا هکنوح رذلاذم فرمت کر دوش دندارح الان هم حره ر2 هعدقوب تە
 نامعافمال مرار ید هک اهدا ا زن ڪڪاس فرحرب هن رز فشخ سواد

 هد اتسازا كىك مد نشرب رند هج اوخ مدنشاه رولوانالمعاف»

 7 ؛ودام ن دنطه] ندسنتنالک هدنرشاع تا , كن هععق ی ق رق( م دمنش)

 ىل-ء نم ی٤( ) رواکهدنلوا تد كن هعطق یئروقط نوا ول در (كي )رد هدحو

 رهام ا

 ناءه» مرا دناهدر دقلحران نم هک( تا ) یروفامم کحردهتسانعم هنسک

 دع ب>اصو د س یو رد رع هل ارمسک هکناوخ ٭ داتساهلسودوت ر دن یاهح

 اا او دنکب و دیا فرصت یرال وة مول (هسنت)یر اوحو كلامو

 ی دهنحاوخ م-هفاخ ر دیا تاکسی ادناو فورح لادبا هکض#هدنراکد سا

 تا لو همان هعطقا یک یدو رت هلم مح یوش هدنک رت وکلا زا

 یک ی داوا سوک ھم ةا

 دلم سد لک شهره دزنر دا د از گم هع طق ٭ ۳

 لعافساندن ابلاعفا( رحم کم ) یدک هدنح رش یفاونع یل ا

 هنسانعمولاداز RY و رگ فورعم(ادا) ردرع |

 تد كن هعطق یر لو ناب( دن)یدک هد هبکر م تاو داون د فر ظ تادا (دد) | ۱

 لکشمهکنوچردسنک رت فصو (دنسپ لکشم )ر دموع تادا (ره)روکهدنوخا ۱

 ت كى همش اع هعطق هدلاح مد دلو یم ہکر ت فصودنس ر ردلع اف مسا ندان ل اعفا

 هعطوولادا زدی لو لکیر( ارا 3

 ردهعطقریدوخ اب | أ

 ةف یر تک نیسودنک نب دوخ ندنارکه

 یه عود د (تب ۱ یناعل اوا یھ هو راکم قسم ردسکرتفمو(نیدوخ) ||

 كن همطق زوواو بدو دنکدوخ هکنوج( نی دوو اطدوسدنکت«موشذمدوش | ۱

nat REدز  
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 * شاواخالکنسقاشاطو نا سکنسهربب ولس اطید ۰

 ] هدنسات تب كيانات هعطقو د شام كس هکنوح ر دناکم سا (ناتسکنس)
 (تب)یملئرم ةيكر لا تاودالا ف قبسام یلعردناک ما تا دا ناتس یدک
 هد و نکل ۷ نشاکیاج دشا نات سکنسوح ۰# ند وکع مام زا بو ملت دیا

 یقف كناهدو دم مالخال هکاوحر دمکس (خالکنس)مهفاف هنس ان هر عاعقم
 ربمر دنا هدافا یس انع .ترتکو ت رفو هسرولوا قحال هجا یینقره د | هم ءاځو

 تا الوند هدوبن مدآورد اه تام )اكن ر سار مس یارب چ (تس )یا

 ٭دال ید لراودو دال یدآ لراو د یدو

 و ګرد یراتګر ارد طل احهد رع هکراودد عج هلا ل ادو یتف كنه دو دمع مال( دال )

 ٭ دال درادزرب هکدنب نان>دالرمس ٭ یراذکب لئ اس تقاطزا یمه تم ٭ (تان) |

 (تد) بئاضیدنلتهج رته لاح یو هد کرت نکلردنسراف یخ دراوند |
 * اهر وند دنکی ابزال س سو یان # تسهلب ان درکه کت نمش د یاهعضا ودرب

 هدس رعروق هد کر تکی س ه>ردر اوندلّوارواک ین دەبا عمید دال هةر ندوب

 هفوکشو لکی عج عبار بارت عن لان عم لا فیطا شاق عع ینا رر د ك دم |
 كرالرهش عیاسردشعاوا فرفع ندطه) ندال سد اسر متو ینا دانآ ی غچ سما

 هنا نونو یم كنه دحوم ءان نب هکن وحر دیفاض ابمکرت(دالنب) ردد الی خد یان
 راوی د دالنب یلصاعیرعق كلضوحو كنوقو کوک كج اغاو یا كنهنسذره
 (تس)یاهفصا ی الکی کی تیدلوا هتسانعءیشانراوتد دالر ااا ۳۹
 دال د ودب وارو دعرع یاب دنام دهاوخ هناقب نا دننح هک انش نقب

 ةتکراا تاودال یقو.ساکردااحتادا (ح) ة صرع سه اک نس انعم هد( هح)

 ىدکە دنن ما تس كن هعد اس هعطق يس هلح و ماکبم ميکمنردمطاحدرف»(ینوک )

 ردهیفان هحوتفم نول هک وحر دلاس ین با اغ عجیدنتا دم

 +٭ دا نسنس هناک- یول ناسندرب یقین ٭

 "اک درا کنوجر هک ید نسرواکن نو لا ءدنقو نسسادرب یی )
 تب كن هللا" هعطعولد هدنق اک عسل اتاودالای قیساکر دهم اطخ هک
 || گد توافتنیپ ءاک بارخنمو اکراک الص (تب )اس هج او یدک دنبار
 | ۵ر کته دودم ةن ءاو هلوهحواوو یض كن هقوفءان(ینو) امکیات تساک

 اد

۱ 

۱ e 



EA FE 
 ےس ختم تو زىت ت ن ھنن چن تتت نس

 : فاکن دنه دروس * زرک لسک و لدوک هغحش الغوا ید # هدنعارصدوا مو

 هم فاکءدرا هقوئومبنک هک امافرونلوامهف یوا نوار غصت ها
 ءاه دازو هلا هبسرءاه(هدازو)م طظاذلار دهتبف یداوا لتا هنسانعملفطدوک

 کو حر دیک 4 تا نالوا غول نوکسهدمستکی ازم همسر | ۱

 لا هعلق یفثرقهداز يخددازآرواکهدن- بناب ات تاپ كن هعطف یخ دب قرقر بد کیو

 ردذوخآمو یت ند طفل ند از نالکه دنس داس تس

 ٭ مهر دقم هوا شزاولو فا روح« 1

 كىلو عطول د واج مھ ناب رهمرد هنر د صم هیبک ءابکهدنرخا (ینادرهم) آ

 | كن (شزاون) اید برم ههماج فا ر عور ده یدک دن اتم 1 ۱

 نیشروسکم ییقام هن نی . رار شاخ يما ندنطفا نخ ان دارا كن هدو ا اوو

 ههم ياز کل هم ءاځ ينالبقتسم هکنوح ردردصم مسا هل بقا ا هم |
 ةمدقا دعاوت ق تسام لعرواکهدنزانودزآوت ی ۱

 ا :

 ۱ » داد رو د هلظ هب هک م اظ یدل درکیټس ٭

 زن مس هوس رداع انما لاھ سیاق فام دن نکا راک سو (رکتس) ۱

 ۱ فاکه دماوعناسم راک یس نکلر دمت ادا لعاف ےس ۱ ہدیسکماراک ور ر د هنااا

 | توانو لدعب(ی نم )یملق مردم فک هک امافردروپشم لس رع
 ]| ناک خزود هک * م رکر ورس یاج تتش مهار درعراکیتسدی اب هژارفرمموشپ
 قمساکهنیسانعمالردشز تادای مکن رحروجو مظ یسصع (دادم) مّتلر کس

 یخ دمهر و لکهدزنلات تب تن هعطق یف درد ی یرکیو دلدع داد هک را تاودالا ۱

 رفاکر راو مد رھر یدیارلرد روف هنهاشدایردپ جا رر هدناسکردا ۱

 یدلبا جد یر لو سر ۵ رمی

 د اا

۱ 
 »سکر كعد هلاداعمیا دات یرداوا . تلاهجح# 3

 عود لاج نادانارز تلاهج یو هل اهب ردد م هسک ءاهدنرخآ |

 یدکی رع یداحتب ب ۱

 × دادعتساو لع ناد دزنا در د هسکيخلسب ٭

 یرکب ټاپو ماکس یضام م کر داع اف مساند فل نتسناد(هدناد)

 دیاد هلمفذح كنس القت مک وح رولکه دلا" تس كن هعطق یشزوقط
 هم نشر وکم ل ل ہقام هس رتا لس ها رود نم نت شاد (شناد) رولکهدننادو 7

 دادعتساو لع ییعع ردر دصم ےہ اله
 متر صفا ید aso م یی سس

 ی اات



 ودزاح ی دداندابهج ره

 برد املوسوراحراح هداکوک هساواردک»

 داغ نورد(تس )نطل لد ل اونور د "غد عد ییءءردندهررکم ظافلا (راخراخ)
 لدراعراخ(تب)یاعاوا # تسرا ب تشکلکی اور ا دک ریهزا ترا

 یاطم ی دهد * سنارولد تن مت هد بسنار ۳ شن ارج غ هتشکن م

 ییصفترد هبانعم یتلاراخ طقفنالواررکمرغ کام افر واک د هنسسانم» باق قاعت
 یم كن هدو دم ناس ( دوس) رواک هد نحر شو ه دنا" تب كن هعطق یر ر کد

 (تد) یدسا ےکح متامو ساب یهعرونقوا ہد ہلا لوھ واو یماکر د هبا فاکو
 یادغد هش ندو * درس ماك مات ةد نخ زا هب # دردولوساب م اک من نتسرک

 رواکهدهنسانعه لاقص هس وکو هنسانعم یدلق نعد نکی د نالوا هدنس هلبذس هر او

 » دا رفو اتو ناغفر دکمکح هآ قمرفح#
 ردففح ندناغفا هلا نو و یتف كن هدو دم هبتمنغو یرسک كناف (ناغف)

 نانح * بوشآرهشو راکشرمشو خو ناملول نکن اغف (تس) طاح هحاوخ
 ءاهویتف كمالو كتهدو د#+ نون (di) ارامغ نا و> ناکرت دکل دزارمصدندرب

 رش ٭ یرازروسطو هلان یدنک (تس) یمظنرممروک دمناغف عع هل هلا همسر

 هکر, (ت») یدعس حس تل ذک هل, فو او (دانرف) یراکهمغژوا دنکسمدنا

 رد.سرافیند (هآ)د 5 مداوم و تسدزا و شیپ مه # داب رف تتسدز مروآرب

 یدنلق هجرت هل > یومش هدنک رت رواکه دنعسات تس شرت هعطق ین درد یر

 ٭ حارابيد یزاو هبا فان مامهرا اوهک كس

 هکیراع هبا (فان مام ) نظر اوهاکی ار دمت ٭ نض-یاریزا تسلقع هباد(تس)
 مم مام هکنوح هنیساعم یتاناكی وكر دىفاضا بکر هدناصارد هاف دس ر ٤

 لد هعط یمدیللافاترد هنسانعم انا یکر دام هل ها ۳

 ك , وکرهلباق هکنوح هن انعم ك و ڪر دفن ندهنان ن الک مدني ا

 كن هدو دم ةدحومعا (علبا) یداوا هموسومو دف ام نوای راس
 اضداهباق ینعع لآ ےہ >و یرلع*لر هدو دم ءارو

 » دازوو هدازو نالوا سعوط یکلدوک یحوح#

 یم ترم لفط ییعع هلا هات یاکویتف كلادو یبض كيهدو دم فاک(لدوک )
 یدهاش ٭ عدم د یی نمد و بدادزو مادار ل دوکه کرح (ت)

 ر

 ییانسکحرارددهم هد رع هکهنسانعم ل شر دففگ ندهر اوهاک(هراوهک )

FEوه یو  
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 | شفردو یناتسءز شرف نوا العهلک ءالع | یخ د یر "رطح هنع یاعت ها ینر ۳

 | یدردت اامغبهن کب اعضا نالوا دوو »بو داهرابیراذق هج اعمو فاو اک |
 تناضاهن راترضح هنع لا مثلا ینر ق ترا را دق مر ق قا ین ۱

 فعور ها اوحردق هن یلصاح ید کت عقراند ی نواراب داد اه عس هاکش ا

 یداوا مسقن.تقولوا یدشاوا عقج هبهرساک ان زر هداشدهساراو ےہ تاود ۱

 عج هكا تفالخ هاک شا نارخ فعو ناشورف رهوح ندٌصراراطقا هکدوح

 هدندانرتس رب شات زار درو ۱ ارهسا ندنعاع یدانآ بولو

 یر کک ناولاو یدیایرادقمی ا ولا یتعسو کد دیاهدششان طاسوا

 للک» باره اوج عاوناویدیاراوینوزوانوشرآزو. واو ینا نوشرازوحوا
 هناولایروک دمرت هداتش ماکنه یدیارو هم كيراک.ر هدنکا هو ره و

 هلاراهزاعاونا هدن امس سد امانا هناک بوروق یی < ا هنا تودنا طس)

 یدرارولوا با اقص یکه دضابح رب ضابر نالوا لامالام

 ٭ هدانعمو | اور یخدیداوازار تح ارامش و

 زارتحا یبعع هلی رلعف كس دو دم هد ومءابو هلم هم ءاحو یی يت امم (ااع) 3

 لای ونک # یک الد ابزار فرغ ەج (تد) نت عش باتتاو :

 رادان احش هغ التهاب تقف اوم بودی ارا دم یخ دمه« نکا اجر ثمر ۱

 یقفكن همسراف* اب (اور )رد هرهاظ تسانم ه دنس هنابم نامنعمهجرب دقتوب ۱

 (تدس)لمعا»-ا لاکیک ناز ارتسا عم ها یقف كن دو دمو اوو فوك كنار ۱"

 تاوج (ت)ورسخربم * درادناورب نتخوسزا نیا هک دراد هناورب یشاعزا لاک ۱

 ندنوب * دهدراب هک, لدهتسخ نمزنامزنامز # تساورب یوراکومآ رفو وتو ۱
 مازآ و تقاط ییعج فا تاهملاو هح ول نەم لار واکی بد هباانعم یی اورب هش

EEREسداسلرتو تغارف یتعع سماج لربورس ییعع عارنافر  

 قو هچسا .ییجک

 4 ۷ دانادان هح رهنو داوا هسا رولوا هنرهردکع د

 3 رت هنسانعم لکه د رعردموع تاداره هکنوحر دمک يه. .(دانادابهح ره)ب

 0 قیقتردماهفتسا تادا ۳ شاهقة هدکرتام هدس : رعهحر دلم تتسم ید

 دابادانیدکهدنسداس تا ڭەئ ا ةعطقو د نوسلوا ۱3 ۱

 ۱ || دخفردابادابهجر ۵ س زاد فار زمو ھا فنا ارا

 هح a * رادروج# اره نامسسحاتلصو نب ز شاع ۷ وس وکم | ۱
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 عارصم » منشا ذک ن ارام تج زار لات ۾ دوب هتفرکن درکب بقر ارت فاز ( تان

 یزوفلاعف یم | (تب) المل اان س نبا یضاف ددم لاشمر دلم« ب رض ینا
 قزو موا کیا كهاشلاعض هب" » سابعب همست یربغزوفو ٭ برطنم كف
 هدکدروتکز ندناابطا عسج ب دولواادنب تا هرابیکا هدنلکنالس هدنشاب

 شع ره ض مود هکی دید بولکد رج 2آ هدننزوصبیطنوکر هنعالا هلع سلبا

 هعضو هلت رزوا نام د قاشوا یبص کیا همم دو ا عفد نتجز هکر دقوشر رفع

 83ا2 ر هک امافیدق | عقد هجرک اراب دلیا هب روت هتاف ر دج اتش
 قاشوا یبصاس یدرارروا یسدنس تو دنا ل الها یص یکیا هد وڪڪ نيز ا دعب

 لغوا کیا كنءواکر ود نم نکی ا هرزو ار دغور ارضا هرمژور هب وبراد دتا یس هن انلاس

 ندنفلخ لنکروک یحروم د بواک یخ د ییرب ی دیارا ثم | الها ی ریدیاراو
 بو دیا هبلغ یفومضم ( افوطء لوبا دیز) هیر دپ تقفش نکردک بول !بوروتک
 لع هنتسد ین آ بورک هبا معرب ینا“ ین دناشوق هنکو او دراو یلاقح ایم وا هت
 نوساکنالوا لئ اھ همشابوزا در تیصو شکه رغ هل سا دصداناد ان هحر د بودنآ

 هنشاندلج | نیدلوارکلدندنلا ناضسانلغلوا اردا

 بودی عل ندنتخق کا بورا م یادت ی ارم هارو بواوا عجیاخرامس

 ۱ راکماغا ید ,ارئأترهزوحالسواردرب هلعلوا ۰ نهاکو رس اسرلپ داوا كج هدیالتق

 انک هت ین ەواک ساب هدهد راد دا لاله هلعوح بو دیا سدح نت

 ورک ا اه اد نوا یک ید اردک

 ی د نود رف یدلباسالجا هت ںوروتکب وریا توعدینآیدمسشع ارارف

 هکی درلر دیا داقتعا هب وش بورو تک ارب هد همظع بورح یک ل وسر غا هبدشت
 Tf شفرد هغاخس لواویدرارواسرولوا مونا یفیدنلوكنآ
 ناعاساسنره دعا رق ی یح یدرار دنا میس ود نایواکش فردوقابواکش فر دو

 یتفالخ هنع هتلا یضررع ترمضح تیابثراد دلک كلردنارابتعاو داقتعاهرساک او

 ید هنع یلاعت لا ینر ضاق و یا ندعس تقولوا یدلکهامز
 | تهاشدرحدزب نالوا هرساک ارخآ یادم هل دمنالوانارا هاکتح ید ا نارا ا

EEدساند4 لک اب رخ هدک دن حاردا هنفالخءزوحو جناوش | ندنفرصت  

 | بو یا هتسارآ هارهوج عارف ینابنتسلواوبوذدیارکسعسور نو یودنک

 ۱ مر اس دمششان فک یناتسمز شرفو یتا واک شفردندرلهدیدات فک یکی دلا

 | قوراقلار ع تمضح هدنلوصورلد دروس لاسرا هه ادق الخ بناحو هوالعو هفاضا |

 ےس



 * یهم دنروآرب عنقم هجرک (تب)یرفن سمت « راکشب ناوتسمالع تشاهک ۱

 ۳ خراب (تس)ریطاتاونا دا م: دهوك زو ةف

 4 دشهاحرد نام ع شک هامودمه نودرکهام * 8 ۱ ۱

 هر دشع | هکیاربیرد ل وش یابواک شفرد* 0

 ۱ یاس داش نودب رفلتفاضا هدبسکی انانواکشف سهردو ( ابو کش فرد) | ۱

 ۱ یلصفت یدیش# حفره رزوا لا بو دا عفر رکنا مان نابواک کر دما ||

 یدویربخار نودیرفرک (تب) ىزا عارمصم :

 هسلوا لل هکنوح ۷# نابواکش فر دزانودیرفیتفرکت لاف تخرف یآرز

 لار دهیانعم یدب ها هبقم نشو یفوکس كنافو یتفكنارو یرسکلادشفرد ||
 ءو قاکس قاطم یناترد هنیس انعم یزد یراقدن اشوق هن راکوا لرارکتها
 ناشفرد هسرولو | هنره هدنشفر د نع دار ك شم یعد قرب یعع ثلا هنسانعم

 يروبسیوا سد اب لاش یراټ دراص هنرزو | هغلغوډ نعد رەغم سماجرر دید | ۲

 لو رومد یروسی وارب ندنراتلآ حارسوزودشفکم باس هنسابنعمهبرج |
 ۱ فاک (ینرواک)ردیورمهد هاما ندکنررهورواک هد هنسانعم 1

 لع لا هدو دم نونو یتف كبه دودم سڪ ءاو ینو ڪڪ لو اوو تفك هدو د۾ 1
 ءاب هدنرخآ هدانخمو نهر ف ضعد فا ذکر دما 3 ار کنج بوسه هرو دنک ن ابواک

 اش ا تفرعاکر دیو یھ یخ دابو دین

 _ مداریدابا هلکنایک اعض واک ی سرومد هپ

 رو رکنهآ هوا نرو هلا ه.«ر ءاهو یراځف لو اوو کټ هدو رم فاک (هواک ) ۱

 لدتقیک اض هرکصندکډ لبا هاش ینو دن رف بو دنا ح ورخو موجه هنن رزو الات ۱

 0۳ « ولد سر تم هواک (تبب) اقا سرا دل | ۱

 كشمهفان واک ی سد م ۵ امن )0 ارد ی دیناب واکو نابواک اکو ٭ نکا ۱

 اا نون نیت ی اشدابرومشم ورود هتل

 كي هدو دم« هرم لا رواکه دنس سد اب تا تورها یزوهووب د نوا هدهکاوح ۱

 داضیلادبودنآ بب رعت برعیرول نم تکریم ناصقنو بسع هلصف |

 ءاع دیدشت هجر دقت و یروعش كه :یفاذکرب دید (لاعح) با لادباه هم |

 مطان مکتتردهقاوو دراو یدیدشتو فت نالوارومشم نکلر دطاغو نیل هل مهم

 | ا رع هل ادندشت یخدمه یک یی داوا هبا دید شته دنع ارمص مول لرب ر

 یدنق IEE لاثم او ما تام یم |



 ٤ ء٣
 ک

 | ه دیدنوک مدنک ضراعز و نک« لاج( تب )ناس هج اور واکه دننما ت
 همسدا انقم هب اجه درول نه نول یخ ده دنس ول 5 داتقا مادور د هناد یز دمآ مدآ

 ردیاراعشا یغر داوا

 « داشو و لح مروا دهرهشقوح یلومح کیا ٭
 یم كمالو الا هات هیچم +اخو یراق لنهددنم مالوكن همم ءاخ (.)
 یههوبخشو بوس تراغ هکر دمظع رهشروهدمرب هدننکلم اط ردو رعد

 « خ راکنادانعر یارآ لاج م :لخ ناوم یس یازفادق ( ت )یت اهر دقوج
 ردشایاتاور با نمت قوراف مهار با ییداص هم انفرشر د هل امال عضهدّس وب

 الو هلا لادویتف كنهدو دم چم نشو ېن اوکس ؛لواوو یّقف كر ون (داشوف)

 نازا اره (تبب)یابرافمهظردرظنیب یراب وخ هکر دزو شهر مشره دن اسکن

 هک اماف * داشونر د تسیارکش هکهح.نازا | سه # ربجنکر د تسرب نیمس که حب

 تیب كن هعطق ی دب قرقود کو کن وح ردکعد رورمسم یک یسسکر یانعم

 یدک هدنحسرمش یل ا تس كن هعب ار ٌهعطقول درو رسم د اش ر واکه در ا

 ٭ مه بشخ هاحردو هر شروک ی اهدنا ۳۹ ۱

 لع بورا و قرب هدغاط رب لعنقمنبا ےکح هدفسف تبالو لتفاضا (بشختءاج)
 هدکدن |عولط نام! هام هک ثمرتسوکی آرب ندنجا لب اهدبعشو رهسندتمکح

 ور هری حرف رشیکیآ هدنفارطا یدر دا زوهطیارن ید هدنسر ندنسکء

 بشن هاح هبو ق لوا یدرتسوکهرزوا لاونموب هك لا یدرالاصعاعشو

 ردیانابب ینا حارصم ےک رار د بشختءام هیآ لواو
 ۾ دا عا شبا عنقم نا بشخت هامر دنآوا

 عطدو د یآ (هام) رواک هدننما تس كن هعطق ینزکس رکی و دومق (هاح)
 نشو ینوکس کب هم ءاځو یتف كنو (بشخ) یدک هدنلوا تب كن هسماخ

 ىجا كغاطرابضعب یعحا نوبت روبمرابضعب طا هدحوم ابو یتفكز همم
 یانعم كښ يځد مهران دید زدر,عسا نمکحراضعب یھ ا كةر مش راض عد

 هدهاجهداخلز فسو یاجانالومر دره اط یتسانمهماشموب هل غلو اناداتیسلصا
 هاچردنا بش هاموح ۷# شات هدول هحردهامنآزور هب ( تب )بدهد یتیداوا

 یرمسک كس (ماس) هکنوجراربد شکه امو ماسسهام هه ام لوا ین دیه ی بشن
 كذاك( شک )ر دما كغ اط یی دا وا كىشخغ هاج ها ےمو ی تف کہ دودم هک ءاو

 ۽ تاف هام هنو م امس هام هن( تد )کد ور د اتس اردا كف نرش هبا هډعم نشو یتف
 همت — ۲۶



 ۰ ص
 سا 2-لا ج ne نو >

 .هشن ار دلفم ترش دا د با # كنترا فتا هنامز داد با چب دی د همها سقن قف نم

 نیسسح یک ردزناح یخ دلئئرا هلا هثلثمءات هدانعمو هنسانعم یدریوتر و

 عن لا نر اال اس سهانلوا م دەردى ر دس زا افو |

 محو هب هسرافء از ی هام ءا نالواهدنو ندبدسوډ نامهر دشلوا دراو یرااظفل ۱

 هوار د ځد كنس راو نح راو كنژرا بو دیا لا دباهب هلم هم نسو هب همسر اف | ۱
 هب نام سقت تكنترا هلاهسقوف ءا هقشل ندنول ردراو تغل شهداعمو هلو ا ||

 رو:اواقالطا هده ناشر اکو[

 » دازه هلا نامر دیدآ شاقنروپشم یی ٭

 شقنز دما تاش اهنروپثمرب رمنک تنهدودم نوا تف كن هدو دم میم (فام)

 طخ رب عار دیر کی ندلاهرا و درب کردا وقنمر دذمالک یلثم هتاهح هداق قاسو

 سعازفلو تماقسومرم لر یا هر لار اکر و لودج شعا رک ەر ادربذوخ

 در هرو نهه فت اطرلر د ام هند كن هب وام هفت اط ندسو هو ر ید ۱

 هشا يک ورش لعاف تاظربخ لعافرو ہر دنوم تر شتآ ۱ هرزوا ید |

 سارا بسر ندرمو فوځ راند ینتمار ا تک یک ةنرمهار عشاا

 لم الا مالطظارکو ( تس )ر درا شمر و تسانمهدن در كن هو اققا ندنغداوا

 هدنسماح تس كن هنا هطق یس دمه # ذك ونال ا نارق دن نم ید تع

 ءا د (دازج) ردیطاخم درفم عر اخ الم * نسرزکب ندتطظفاندنام ن <

 روپ لا لادو یف كن هدو دم م یازو نو کس ك اھو نیتف لیدی

 * نوک مدنک , ی هب ولە هریوحر | یدهدرت هس # ردئاق ||

 دوسآ نو یدیا همسٌءدرح قر لوا ینیصو بکر یلصا هلن وکس كاد ( هدر هس) |

 ول هرهج رسا بونلق کر ت فصو یکم یشخاب رخأتلاو دلال بف هی

 هلطرنش هب ذا وقرار دز غب هراو هد ڪڪ نولل اره ا هد ر کی داواهتساتعم ۴

 2 اع*ییرهش هکهدر هبس نآ (تس ) ظفاح هحاوخ را ردنا تفصهرلد وگو رهداس

 قرقولدهراف هسهکنوح ۷# تسوا اب موخ ل دنا دنخ بل نوک ی مشح ٭ تس و اب ا

 لا دو ینوکس كن ارو یتف كن همسر اف میچ هدرز هک اخ ت كن هعطق شرب

 ی دورلربد هدرحدرز همداز ءا یراص ميکتنكنرونول ییعع هبا همسر ءاهویتف |

 ردروطسهولد ش هددک نه یو رز نکآراردهدرسهنآ [تانوا یس هاش |

 اقا دنکهکنونح یک هدر هسه دانعمو نادرا لمم ۳

 كن هعطق یحنزوط ق ورق وذ ول رد(ن و7 )یدک هدنعسات تس كن رش اععطق ولد

 < 91 یو ۳ 2
 ج س



0 

 PRT همم همه "دن اخ یعچ ینا نیستونیرف دا ییعع لوارواکی هبانعم

 ضد هکر هکردندنو اشیا رم یدعچ سداس دمآ شو یک عبار كىنو بوخ

 ازا هعضهر ولوا ك٤د یساووأز او یما ر دارا ربددایآز او دانآ دسا هار
 ۷ د اشار دنوزح مه داشل دو م رح سوس # رر دین ددانآ مع

 “رور مسو داش یعچ هلا مو ییفو یدی دشن كن ارویم كن همم ءا (م رخ )

 (امماباردام دازدنزرف وو ات ی رخ زا دش تس ار تالف یاو د تشد ( تدب ی دعس

 هنامز ینا از فح رف یاجو تهز ناکم عج لو ار واک ی ن د هب انع مز کس هق شد ندنوډ

 ۵ لب دح حر لمظعارمن عیار لانرورسورطاخ سداشک یع ثا اشر ولوا تفص

 رار د مرخزور هنوک ی راکدیدزواب زورن دىدەامس هاش هنس انعمینآ سقید دلو |

 ۱ نذاهماعو صاخو بوک ض اس و بود هشود ضار .هنسهز یرهاش مهدنوکاوا

 ردنکس اره لوکس كنار سداسرردنا لورق یساجر سکر هو رز و ټ هخرو
 نفدهدکد تا تافوننرشل او ذر دنکسا ( کرونلوا تاور )ر دید ك لح می داو |
 لوا نوا عارن عطق ےکح لقاعرب راکم اخ اراب دت ا!فالتخا هدلحش یراکج ه دیا

 ه دیدم تدمعلقلا دم ردکح كئر ځرسرب داسی دت نیم عت یل ع یراکدید م رخ

 Ey هرله اش دا ضعد ےہ ہکسر ا ردا زاوصرروط

 دعد یدناروسکم مال قر هلوا صو ببکرت ر یلصا هل نو کس كمال( داش ثاد)

 ید نواول د بت لدار ز یداو | هنسانعم د اوف ارور سمو لو شوخ ناکسالا

 نارپ وک ام (تس)یلمآب بلاط قم د اکر ورس ییعع د اشر واک« دنشل ا تدب كت هعط

 نوز  ییعج( داشان)اماریوز دانآهدش ین اهح هک م داشل دن دب ےناکدش

 (تب) قاةیکرلا تاودالا ف قمساکردضن تاداهدودم هح وتفم نون هکبننوح

 سم ندنسوآ اتفس كنغا یلاج» یلیدقناسحاریدات احریوهسول رب مسد

 «ردس اک تروصرب كنترا هروصرکس ید هداشاب

 تروصو تئ هبا ار و ین دفاکوت وکسكن هست ءابو یف هسرافءا:(رکس)

 دکردن دنهح ول قرفه دنراار ار دکر تشم هجو نمر کس هل ادنلاکهنسانعم لک شو

 هکحام افرد دا م تصقت قا ر داکدر تعم ترو صو لکشو تده هد دبل اک

 نیمز »رک هوکو یاب دادنآ اس - ( تبب) نالسدوسر دربتعم تروصو تره هدرکسب

 9 هقوفءاتو یوکسكنارو یف كن هزم (كنترا)روآ ك تو مان ا هرو بوک

 ییاکنالوا لمعلا روت سد كن ام شاقت لبا هس تر اق ف اکو ینوکس ك نوو یچف

 ٍبروصنسحوح (تس) اک یھب هدشو ةن نف بىگ رکهنسانعم

 اس

 س اود
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 قجاو لوپخارف هکنوحرارید قاتچاوقلوبهدىک رت هکفاشکحناو تحفو |
1 
1 

۱ 
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 ٭ حاسسا ازم هن اره تایر | هل #

 رکج زووا )3( دنعسات تد (بابرا )دنس ا تا ۶ كن هحاسید(هلج) ۱

 مولعمخا-ذتسا یدک هدنسداس تس .تنملو عطقودد قال (ازس) یدک هدنراتس ۱ 1

 » داشنا ماہدرک لاد فرحرد هعطق ود هح# ۱۰

 ود نالوا لوسقم كب (ولطد) دواک هدنردشع یا تس ك هعلمق وب ۱ وده( هح)

 لواهعطق * لاد فرح ردع طق «ںواکہ دنلا تدب کب هعطق ین شب یر کر

 لعردم "اع ربمط ههه نش حوتفم هام یهدنرخآ ۱ (شلاد)یدک هدنا ونع

 رد هدحو ماکتمیضام هنس اعم مشلیا )ما هدرک) هللا فاو دالا ف یسام

 لوعف» مسا ندنظفل ندرکنالاکه دننما تەب كن هعطق ین د یر کد هدرکه کنن وج |

 یلعردملک مرمت ما مد ا دعاوقق هقشعک یه دقوردضام هرزوا یس دص

 اح ردهب ر د صم ه۶ اب یکهدنرخ ارارد فوشکمو مس اوهدس ر £ :a یادم ا

 و مازف تب اخ یم دو کم دصص اش ۳ هاب نیا لکا (تس)

 » باکو هد تغل ن نفردهرداب هسا چ

 ر دمع تمه دیک رو یدزافو دلاشن ار درا رع( باو ود هست

 رعسر در دصم ندنالاعفا (داشنا) ةم قلا نم طی ما هقتعق قیام

 دوخ اب هعطق لوُقم لی هنهدنفح لاد فرح ) يعملصاح) ےس انعمیموقوا

 مش دانه

 * دا ًاردرومعموهدنخر وو ج رف راس #

 رک ها نوعهولرایم هل اب | جم هاح و یئ ت لر هد شم ءارو ینفكناف (خرف ( ۱

 خرفزا تک لاف نیا دز نومراطم ھار خن ۇش رام ارز

 ردرعبا كنوکی نکا ند کلم لاس * 49 رغم دج ی دمه ٭ لاح دو حرفی خر

 ا "هنسانعم یسیرو ا شوق لو ارد ةبانعم کیا هدس رع خر فهل نوکس كنار هک اماف

 كد ارو یف كاف (هدنخ رف) هنسانعمرلل اد لوک نالوا هدنماصتاعورنع

 لرابم یسعع هلا هسسرء اهو یه كل ادو ینوکس كن ونو یمض كن هچگمءاخو ینوکس ۱

 ناسوب زا کد رفب ( تدب ) ی اظن خم یک هتسخو هتسخر هاصانوممو ۱

 هلا لا دو یرل تف كنيت دو دم دحومءابوهزمه (دابآ )لاح هدنخر :لافدویخ رفدک |

 اراه كلم در هک دابآ داب هاشدابنی رب راکد رک ز(تیی) یر سعترومعم ق |

 شیدانآهقشب ندانعم یکاو ما دوهشیمه شعب لا دان دت و م دانآ دادو لب |

3 

0 



۱۹۸ 

 م یورو دولزول یکیا شددنادب یر دیا دست * ط دی رخ هيت

 شر کنم (تدب) یمظاربم دوسح عم رددسک ر فصو (شیدنآ دب)
 زوژاوید انفدباوپ ز ٭ شب وتو خر شک اب عبطریدهد « شردنآدبیاهنطسره
 ینزورا هدااح ودا یہکر تف صو شر دنارواکهد لوا ت كنه ءطو نسب

 ىور ىر ەلو | یصو ب بکر رز لصا (یورود) ر هدد ا تب كن هعطق

 هدناواتس كن هعطق ینزوقط نواو د کیاودارب ز هنسانعموازوب کنایدیاود

 رخ ًأتلاو م مدقتلادعضرواک دنلوا تب ن هعطق ندب یرکد و دزو یوررواک

 یداوا هنسانهمولزون یکی ا بونلق یمکر ف صو یک مت هاس

 »خام یرادآ هاش یوانم ىلق كه ا#

 صااخ ۲م رم یکتا هل اهم اخو فكن هدو دم ےم (خام)

 یرغل سش هنانعم یا هنسانعم مدآ قفانم ینا هنسانعم ها بلقناملوا
 ٭ حام مد رھ لاثمرب دهد خام مس هن »رابع ماعرز لخت ن م نما دو عاصد (تد)

 ٭ لر دراط 7 هتف و یدهرراطاکنت#

 لا هدو دم تو نان هم راف فا ینوکس كونو تخت هقوف انشا کس

 ابا فاکو یرلعض كز ونو كن هو ف ءا( ك )قضم یاجو ات لح ندعم هل راق

 رارد لښته د ه هندن نالوا لاک ن دقا هقفول ورلر د ق قر هدب رع هک هةفول

 كات) قشع هدانارت اندىماشاب ٭ تس ار ارس ار ماعناف رظ كات (تس) ناعم اونا

 وارد قبض هدس رع هکهنس اعم زاط نا فو نوک ك نونو ىت هبقوفءأت

 ی UE رادنیم » لاج مدرک هنسورنازاناجربهدمآ كات ندن( تدب )یناعملا
 ی ده انعم يکانوا كنت نالوا قمضىعچ هقشډ ندول * مدرکسهرابناس رک

 دلو ولغد یه هتسدراب یعم یار اربد لدع هد رع وا کند ون لار ولک

 هر هناحراکنواموع رارد هر هعفص ییدلنارب وصت تعز رزوا شاه

 نالو یراکد یا نوعا طرض ی رياكت | عیار یک كدژراو كنترااصوصخرلربد
 دو یچ سداس هرد نالوا هدن سارا غاط نعد هوک هرد نچ سماخ هنسانعم

 یسعج عسان كيدزن عج نمان قلعو نعي قاننخ این٤ عباس مشخو بضغو
 هفو رعد تا [یراک دنیا رصع نهد عی راصعرت عج رشاع لئم ا ع دعو بابت

 ا عضومرپ بی رق هناشخدب هنر دمرمشع ین ےس عج رشع یوا
 *خارف هلول هفجا یخارفیدن د غلو + ۰ زرد ینتناکرتهتسلاها
 تعسو قعع هل رسک كن هدو ده هبکمءاخو یرلعف كن هدو دم ءارو كناف ( یخ ارف) ۱

 یوم زر

 یعدو



 - تس اا

 ٭ خاتسک هنادداینالوایراوط اوزرط #

 TE ةقوفءات و ینوکس كن هلم هذ نسو یچک متن سراب جاسک |

 یمطظترمرلرید هنالوا هنایدا یب یاضواو شورو یراوطاوزرط هلا هج ه۰ اتویبف
 خاتسک «خاو ردیرز او تسمدمآرد × خاتسک و مرشینآ صاح مربی( تد 1

 رد هبا هسراف فاکی صفر دطاغام ارو: ةوا هلس رع فاکه دم اروع نام ی

 « فاکس یداو |قر اب لاج ید هدکرب هغترگ ,

 ردروک ذمیانعم ىيا ەدماقمول هبا فاکو یف كن هدو دم هسراف <+ |

 درد مودشزا ییات (تس) فاعااوارارد قوقشمو قو ر ەد رع کی تر لوا | أ

 هدنکب و هدنکدا ناتفق هک حیا عرب یتا % لاح مزاسریصسحو نماد ٭ تعو

 ٭ لاح مربصنتسآ و نماد ۽ تب ورترسحو دردزا هتشکح (ت )هل ورار ديا
 اوم هکر رع هک تح عع لوارواک ی خد هنانعم سد لاج ەق شدند کی اوب

 لوا میاررتورعخو رب شمن یاد ص ییسعچ ثلا حاپص ضان یعچ ینا رار د

 رضاح یعع سماخرولوا هدنما یزو ق هعلقورومق لوس هکر لو رب تسوک |

 ۱ کی رابه !افو یف كن هدو دم فاکو یربسک كا نک (فاکش) هدامآو ۱ ۱

 | هلو مرا دصهدمسش و نورداراد شت آ (تبب )ناسه اوخرلر د قش هد رع || ۱

 م اورضاح مما ندنظفل نتنکش یخ دمه و تفاکشدناوت مه یش ارت و هو هرتسوم ۱

 هل رط هراعتنسا یهاکو یک فاکش هننسرولوا یک رت فصووردر د صم

 رارید فاکش هنسهوالک شب ربا یخ دمهرار د فاکشوهرا دا ققدنوقشع

 ٭ حاروسر دکلد یا درو د هنخر هکدک#

 لدو لدک هلا همرءاهو یضف نونو یتوکس كن هیچم انو یتفكنار(هنخر)

 لاما لقور ورهحو هدراولد هنخر ظل ورلربد هدو هلدهدلس ر هک هنس

 تن#راوتدهنخرزا روک یی( تم )ر اهر دلت ت زا اعات و هدر

 « نلمرد ہک یناماسقصماو ا( تب )ی رفت نس # تسدهنخر نآناس رکر د هدرز |

 دونلوا لامعتسسا هد هنسانعم یزکیاب و ٭ هنخر م شایعو فاصتا تشم ۱
 (تد )قان ن نیسح هحاوحرونلوا لامعتسایندهدرهنسن نامل وا سوو |

 هدیابح الا ةف رود یار دنا بسه ۷ رول دس هثخردشهک ییا

 یکكتهدو دم نیس (خاروس)ردبرغتسم عموب نکار دعقاو دغاک یت »£ ج

 هج اوخ یکه بق هدس رعرلرید هکلداموع ها هم هند قد
 نارد ےصخ لد خروس در * تاسدزا رسا فی و نا

8 



۱۹۹ 

 نامعز لب درولوا مدنمرمصق لالا یف هدرب وق یشاط لوا هد کرب رک | مہ مو

 هدکدیدزاب کی ربسغ ندنب راس ی رول هسک ی رغن دادس ی لوا هکب دید

Eنايم تاکعو یک یکی دابا لاله نو یرامس ندرمصق یالاب»  

 هیدلواكابا هکلبا هداه (تد) یداوا لثم ب رض بولو رو ممم هدقلخ

 شداش هکناشن ىئروخ ممقزمق 5 هن( تب )رعاش * یدر دنا هراس هاش نامعت هک
 مددت عموی رار میک كنولو كنس راس ۷ نامعن هشرازهدصدنک کن اوس

 ترا عو قاروخرسف ههاش نامعت هک دیار اهعمداتس ار با ارو شف كن هدو دم

 یروآ ما تسد (یوئثم) یاطت جش یدیا ن دنا ماس یبصایدن اا یریدس

 ۷ راک ی ریدو تس د هردو باح ۶ موم دز ادب كن سزوک کرز «موردویکز
 ۳ A ید هرزوا نو م + دو » راسو ا مانو ی ماس

 ٭ خاک یدآ لکشوک یخ د قور ید هنجو تش ز ر #

 لشریاود نسحقنوز (تسب) یملنرم تفاطلو نسحو تن ز عع( ینو )
 هلا هک ۰ ءاځو یټ كلی هدو ۶ فاک ( خاک )ناجٌةدید هک هتفُش "اهدرک# ناهح

 که ماد شكرا ۔.طتدزت یارب (تس) یرذنسع"هنسانع«كسوک

 یی r هانعم برد هد ِندنو * خاکوهر جو غابات ر تدا عس

 نوا عیار نارأب ی٤ لا زرد ەر م هدب . رع هکهاک اشا ینغچ ینا الا هناح

 ردیمات هبصق ر ندنتافاضم

 م فافآ نزیک یک دنا مالک طلا راه

 ۱ فلاهدنش هسرافیاز کاژاژاریز وکه دو هب نع ر دد کرت ف مو (اخرار)

 هب ا هښګ ءان و یخ كي هدودم هد ءا (یاح) ردتواوانکی درب زب هداف ادم

 یسانعم كیاحزاز هبحر دقنو ردة لعاف اف مینا دوخ ابا ندنظفندس اخ

 بوما دول ناو > ناجی یکی دزو نم کن وسرولوا هد ی قمی یکی درو نم

 ۱ TSE رها زاژرز فرا بعتاع اى ةر یک یی زانو

 هدننام» دس از یکم یه امری در (تس) ETE یدنلقهراع:با

 ردهنسانعم فافل ه دزو لاعفر دب کرت فصو نزیک )دار اژ یک ت سوا

 : كن هعلیف یفق رق نز یدک هدنسبماخ تدب ك هنمات هیعطقول د فال یک هک نوح

 قالبقتسم ار رردفمع لعاف مس اد وخ اسما ندنلنفآ دز نالکم دنعداس تاب

 (تبب) فاو واكد ود از راقب وو لی همک+یازهرز زوا ساق فال

 .. دوفافخ EE ولن وج هدول فال اوپک وز اک |
 سس سو

e . ۱ 



۱۹۰ 

 هر زا نوح مد نشت 1یوهآ (تس) یبصفازرمم یکی راکدیدزب حرب هنر 7 ۱

 یرو»ا "آ هکنوجر دت عنصر و ×ربارب PO E ۵ دب 1 2

 هردم هر دشت شمر دزور شخ روفاکر دلج ح رب هرب ر د وکم د نيشت ۷

 هنس انعمیزو نا تقر دغفخ ندنلهرب

 RET وب ید مه نوبق یداوا دنفس وک »

 نونو یټ نانو نو کم كنيسو یعض كن هدو دم هيس اف فاک (دنفسوک ) ١

 دنس وک هما هبسراق* ا هنعطومافرارد نأض هد- رع کن وق هبا لادوینوکس

 یسقاب رار دنرق هدس رع دک زون ویر ر دهب انعم و انوا (خاش )رد زام ید
 ردعوفدماطدا بع غلو ار اغمرلانعم نامه یدک هدنح رش لوا تبب |

 هندسه مهو ندساتش یداوا یک اچ

 ردردصم هل مسک سو یی كنه دو دم نوو یرسک كن ههم نش (ندسانش)

 (نددمهف)رولکء دن سانشو دس انشقالبقتسم» دکنسیکی | هنس انعم ناخ ان |
 نافکرعش ( تب ) رعاشردر دصم یرسک ك هدو دم ميموفوکس كن هویقخ كن

 دوبنتفک ز | ه ندسهف كم دون نفر د هحرک

 »خار کچ اناکورادنب هک چ | نظیدس د# ۱

 لا ارو یف كندو دم لادو ینوکس كونو یرسکحكت همس راف ءا (رادنم) | ۱

 ناکو نت قعع ردر دصمهرزوآ یس هغص یا ندنظهل ندرا دن دوخاب ناشاد

 (خار) رولو! دیسک رت فصو ور ضاح صاور واکه د هنس اعم مهور معر ید مه
 مرادن (تب) یاعااوا اضرا حرم عمه یتفكنهدود#ءار 3

 ٭ تسدول همس مج 22 لزا زورزا هک تلع ناب » درا د یتسو د نو درکځ رس نمادخار ۲

 یری ۳۹ براق یشد(ناک )رولک مد هنسانعم هو دناو عز یخ دمه |[
 ید: اق هچ رتل ہدسحت

 ٠ #رومشد ےکرولن دقثروخ هدا مغرم دک چ

 رصقر دبا فاف و ییف كن ونو ینوکس كن ارو یرلعف لو اوو كه ډګ ءاج (ینروخ)
 یفصااماردکشوکر وکم ا رع هد س اوررب رد شمر دت اان هاشنامعن هکر کردم 3

 کر دروطسم دنا بلا بیا یدیارانسیرامعم مساردش مردان هاشنامعت 3

 بولکنامع) بو دیا م ات ایان راخس هل محا سدقلاکرمها نی نامعن هد هفوکر هظ |
 هکی دیا لاوسهراضس هرکصن دکدنانیرفآو نیست هغل امم بو دبا ا امت ورس
 | شاطرب + هعضومر برا یراو خدت را تا

E! 



۱ ۶ 

 رفصهدناتحروک ( هکرداوتنم) بارش حدق یعع عباررولرا كم دهرابهراب رید
 هبلغدوخ بل ندلحاو رار ءا هدا بوزو د حدقنوزو هن دنزو و زوکر او

 رار دیا هناځ فقس هن رزرا هک لرد نوزوا سماحیدس داسي ارش فرلغره هبا

 ندنشابزوموا اتر اربد هلو عداسیناشد یعچ سدا رار د ید بسر فورت هاشاک |

 عسات هنس انعم ریفصررت بعشتم ندرسکر رمن نما یکدیهدس رع الد هنحوا لا

 یراق دوف یاش هاو داد زندن اب و he نالو اوب شود رشاع ك م وکو ناتفق یعم

 ردع ىنا یککوکت ٩:1 یتس) واپپ نا او کسا یعع ردع یداحراربد هفوراغممه هفرظ

 بالك« د الضفلا دب E رع لد هر او هراقم ر ندقارولوا هک لسا

 رر د خاش د هبارش وز هلا
 ۳ خافیند هغادو هلادرو د لرب هغاربب #

 حاغا لار دعو یکی ا هک قارب ہلا فاکو ینوکسكد ارو یەك ن دحوم ءا ( لرب )

 قروره هراشوهرظنر دزبسنانخ رد لرب ( تد )رو یدعس جش ےک ر دمع ار
 هحاوخ رد عارب نیمز تاسو نیمز هفوکش ینا هراکد رک تفرعمتسد رتفد

 شوخ اونو لرب ناردناو * تشادراقنمر د كنر شوخ یلک لرب لمل (تس ) طقاس

 هبانعمزوقط رب هةشد ندنود رار د قرو هد رع هعول یکی اوب ډ تشادراز ی اهلات
 ل امو لاح ماظننا تلا" ءارمزاولو بامسا ینا "رف تامهم را دن ل وارو اکی ند

 ماجن ارس یعج سماخ اونو كنهآو همغنوزاس ىع عیار مالک طاسراو لانمو
 ییع ۳ هر دو قزر یعع نما اور , یجب عباس د صو مزع یو سدابس

 ك=اعا ی هر د خاشو لا یعچ هلا هجم ۶ او یتف كن هدودم اف ( خاف)نام اسورمس

 EE A ارفا یوسرهم (ت») یمظنرمم یعادوبو نل اد

 زاسلرب ره همح

 » هرب هب وزود ید هلاعرب هغاغو ارب یک «

 : لر دزعمهدس رع ہکیک یلدا حرنرو 4 4 اهجگ*یازو یك هدسحومءاب (ن)

 درک ح ارز یب (تد) ردراو تلالدم درهشوا کتان كەز هنسنسدار ز

 یازویمضكن.دحومءا (هلاعرب) باصقیوکر ددوردوخ یاس » باوخ نیارخ آ

 یک انا هجر ء اهو یراعت لم الو لی هدو دع هم نغو یو ڪڪ كن هچچم

 (هرب) رار د لګ هددس رب هکنتسغا زود رغصورلرد یدحهدس رع هک یالعوا

 هدانعموب رربد لیگ ء کن زوق با همر اهو یراق كنارو كن هوم

 یی کرده حر هنجرب لج هلتدسانموب ردزناج یدیدشنو نفع كنار
 حج ویت

x مجرب 



۱۹۳ 

 و راس او

 ها که لو الاس كا چ
LIEZ)هدنلصاراریدنمتسو حالک هلمعف لفاکه د ر ¥ :دولالعو واط  

 رولکە دناوا تا كن هعطت خر یی اول دوروق شخ هکوحر د فضول ب هکر ت |

 _ رايد لاو غیاب د ماعدا هدر عر د هنساتعم لی لا ۱

 ۾ ین>آ یا ی ومت حآ اکی هلا کلی 1

 هلج رع هناکی دملا و ر٤ طّفف یرم ھم نگنردهج ررر 9 ۱ :

 ۳ ؟هفرتعااک ی دلی تراشا هنغی داوایضتنمو فرش اكناسل | ۱

 ۷ حاتفا یل مارک ا بالا فا

 ترهش هدهبهالسا دالب هفاکه کاب هدنهدالب كس رعنانلا ثالاا هتنادمع ||

 هننهذلرظان ناهه ی دخلو | لم صفت یک هلم اعم نالوا هب یسراف هلدسح یودشو
 ردبولعم ندراتسام هعطقر 2 (هقن) یدناوا لا

(oحاسبسا ن رک و یاح ۱ رد ۳  * 

#۷ 

 | رده تادا (وح) یدک هدنح رم یاو :ء كنماو | هعاعق یاس ( ارد هعامخ)
 اریزهنسانعم یه رکتر د.بمک رت فصو(اشر ک۶) بکر تاو دالا ی ىسك
 اه ارو 'یرل فك همش دوا كب هد د ثم فاکو كب | هک نب ثر کش

 ناونعو نکا ا شکر تر ازو یوزارتب رکش (عارصم) هنسانعمدنقورکش

 ك هعطق هدلاحب ی داو PEPER هوگد نشهد هبعط»

 کمد ناو یدک هدنربخا تن كن هسداسهعطقو د هللا (نیکب )روا دنسماش تب

 قلا هم هد زو لاعفتسا (خاسنتسا)ردنوحما ظفل میس هرو کم مدح ومءاا |

 ره ی هعطق نالوا هدنفحا فرح (ییسعملصاح)هنسانعم | ۲

 « خاشیک كيآ مهیداوا لامن یاد اغا ه هباخاسنتسا ||

 ارم هن ب انچ م ن نصعهدس - رع هبا مالو ین كن هدودم + اهویرمسک ك بوت( لامن ) | ۱

 کناون دوشم لاهنرشآ اهدروآرابس یادوس تغا یی شل اهن( تب )ین هف |

 هه دنس( خاس ) د لانة دناتف هش + هعلاق یکر تر ی د مھ +« دروآراب |

 (تیب)ثامغالمهنسانع«نیعغ کر وک ذم لان هنآ هچچ *ءاشو یتفكن.دودم |
 ۴ هر اممم رب تسدسون غا راکداب# اهغاددراد هکسدزا لکا اسم دن

 دوس ولمدن ساب تر كبو طغ ولاد واک ییا یار خاشەقشېندنوب

 | نیا الم هنیسانعهمرابثا اب SEDE دقت و یک لا نت راد

ik 51ا  

 امن



۱4 

 رظن ی٥ یف 7 ینورب وقزوک ل ؤا هبا نم یکی ار د داضا بک رت (مشچ هشوک)

 ی وازوکه دکر هان +یکیا ودر دهم ءققا جو از و ڪڪ ین ناب

 م دنک مکن ار هک( تی یانعهرد ظفاحرارب د یعلازجتهدس رع

 هکنوحردکعدیناحو زوک یدسکر ت یا عم » دننک ا یمذجدشوکهکدوبآ

 یم اکه ن سانعم هلو د و قحول لمك هیدراف دوخاب لا هس .رع فاک هدو ک

 (نعلازغ )دواک هدنازا تب كن هعطق یمن دی یرکی وا دزو کی شح رشع هل املا ی
 یازونوکسكل-ههو یمف لن هېه *نمع_(زمغ)  هکنوح رد رءیفاطا کز
 زوکن کلردراو دن دن رع RF نءلاز غ هدتروصوډ زرد هغهفزوک ها < هههم

 نا زمف هر از لا WS لوا هدف رع تقمذح ی.دوا یس وا

 ٭ حالایاد ر و

 نتسرکونتسسب رکنر درد هم ل کف له .سراف فاکو یرمسک كنون (ندب رک )

 ی
 هوا ما غ ین د نیس نا« ید د هب ی وق

 نخ-اربز هنسانعم كمر دزو سز دم دکر ت فصوە لما مایع ی هک ( نتج نھ (

 كن هدو دم هبسراق يحنیحرولک هد نعب اس تد ك هعطق یخ رب زو لو اود دزوس
 ردمظفل ند دج یر د صم ر دففخش لعاف مسا دوش ان رضا حالا نونو یرسک
 اقالاقسسم اب رول زا ل هعطق ین دیزود وا یلوعفم سا ے 3

 یک زاغ هدانعمو نزو هباء تد ماتر واك6 دننحو لاح هرزوا سابق فالخ

I:مع حابن نعي لس ندس ال یس هضروآ تکی  

 ةع ءاو جل ەدو دع مال ندم ال دک دوحر دفا طا بکر (كس ند ال)

 یمهمولواو یس همروا كن اناومح لاش اولاقحو كيو ک4 رک كنەدودم
 عراد جاس# لاد هدنحوم ءابو یم كوت هنس همرو| كيوک هدب ر ء هنسادعم

 كیوک ا بنزدروک دمود كاب وسزوسهزره یقمینتفکهدوهس .یعجهدسرعل | ۱
 ر هدنعد استس كن هعطق ین رب قرة ولد

 *ردبسک غافر هغولزوحوا یدیناک اس چ

 هبسراف کو ینوکس تنه ءابو ییفلنهدودع دمت

 خروهغافر هد رعدکق لاو و قازوجوا هل رسک كن هدو دم نونو یتف ل هدو دم

 ۱ تب نم یکجا ىلا هکنوحرد هبسل هسشکءاب 5 هدنرخ ارد تعسوو

 ۱ ۱ نغو كنهدود# هافو لز (Bn ردهدنا لیصفترواکیناکی اش مک هدتسف اب
3 ۱ 

ae 



۱۹ 

 ۱ هکحاوح هنس انعم حافلا تاک هد رعر دیدانسا بسک 2(مدروخ بس) ۱
 ۱ ردهدبحو ماکتم یمام مدروخرواکه دنسداستبب كن هعطق یا او داملا بس ۱

 یدک هدنرشاع تس كن هثل"هعطقو د ندروخ یر ددم

 رول u" مدنی هه ۱

 ءاتیردصم هنسانعم *یضهولعتشمو عمالهدس رعردلعاف مسا .(هدنبات) |
 ندا هل انوو لادو یرمسک كنهدودم هد دوم ءابو ىف كنم .دودع دم وذ |

 كمر ونک تفاطو قمر دزفو قمزتو نما ناعلو كم ربو امضو هلعش هکر دن

 ٭ حاصممهر دیدا كغ ارس نارا ع رده رلانعم کوو

 یف كن هدودم هه یازو یرسک ك هدودم هز یسانو زج(نازباعمش)

 كنهرفر د حامصم لا مسکهدس رعردهنسانع«عارس قر هلو ا بک م هبا نونو

 (غارج)ددروک دمول دعارسقحاس و غار شع اب دیرکن اهج كنهرفو هدیرومش

 یدنلق هجرت هژددسح یوشهدیکر تر دسر ًافند

 ۳ بر هر یا کک
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 * حارفا عد هکمردنب وسیدندرکد اش #

~n 

 یعع داش هکنوح هنسانعمحارفاوم رفت هدس رطر دیک نعرد مد( تدرهاش)

 یرک واد كم | ندرک یدک دنا تب كن هعد ار هعطقو دل اتح رف ردورو رسم 1

 رولکه دننماخ تدب كن هعطق ین دب

 ھي اف یلام ہک نتفت یدلوا ق هافاصو

(a) ۱هدس رع هلانولو يجف كن هقوف* اتو یتوکس لب اف و یرلمض ادو كون  

 نم فلات مشح کوک (تس) ناناسهساوخردردصم تسانعد اس اورتس ۱ :

 : # تسارهار نتف من ما ود تسا | قح هار # مب رمشم یییسح ۱

 رب حاضام د شعاندرک او هطاراکشا ا #

 E ندولر ید هسا ا ادر ےک ر دصم(تدرک )0

 هنسانعم قحا یظفلاو لف كن هدودعواودکنوحرواکدهنسانع+ندرکبارخ |

 ۰ انیضتو ةقب اطمهدانع«جواروک ذمهدماقموب ةبكر لا تاودالا انا ققبسام ىلع

 ردوضاویک افشا حاضی افت آ قساک تایی عند لا

 .* نیعل ارگ مه هنحو ازوک یدرمشح هش
 سس یو armas تست سس



۱۹۰ 

 « جس هنکنو عبط هدضس نسهلوا و

 شانکب و شاتر اط هب رسک كن هدودم ےجو ینوکس كن وو یی كنس (هدمکس)
 ندموهس یردصم ردلوعفم مسار هد هنسادعم هنر بحاصو هنسانعم

 ی دیا نزو قق درس رد دکر ت ف مو (عسهتکن) .r ردنطدل

 ندی کس (خس) یدک هدن= رش هعبار ناونعویدقیقدرس هتک
 ردمولعم ندةء سام هعطقر 2 ( هست )ر دففح لع اف سا دوخ اب رھان دروک دم

 ٭ حامصوح نازو رف تسارپپ-داحرد هم طق # ۱

 قرقودلوک (رپپس) یدک هدسنحرش یناونعیلوا طق ینا (اسر د هعطق)

 تاغءاوتا هحوتفمهدحوم* اب که دلو ارواکه دنس داس تدب كن هعطق یغزکس
 تادا(تسا) طلا تاودالا ف قسم یلءرد هنسانعم ىلا هد رعنوعا

 یرامف شد هدودمءارو داف (نازورف) ةمکر لا تاودالا فقس ام یلعردط ر

 مسا هلقاطلا نونو فلا هلأ رخ آارضاح ما ندنظذا نتورف هبا هههم یازو

 كن هعطقیفشب زووا ود یجل رابهدنزو رف میکس رد هنسانعم لعتشمویارب ردلعاو

 (حایص) ةبکرلاتاودالاققمسام لءر دے: ڈن تا دا(وح)رواکهدنع ارتس

 هدنفحاس فرح نالوالءشم لد کوک یک ح ابص (یعمل-صاح) فورعم

 ٭ حاتف هم رع هدن اشک ی داوا ییچآ ٭ رد هعطق

 حاتفهدشزو لاعف هل اهدشهدس رعردلعاف مس هل مت كفاك (هدنیاشکح )

 رومنم ین اکح كنور دب راظفا ندوشکد وخ ا ند اشک ی ر دصمرد هنس انعم
 هر دط وضم هبا هسر اف فاک هدیروعش كنهرفردس زه نالوا ۱

 ار ز هنسانعم

 * حاتفمو كنرمهدرب كاج هیدرتخ انا ید«
 رتخانایک دا ابا فاکو ینوکس كنو و یرلعق ل هسراف یازو مم ( كنم )
 یدلا طضواد دک اعاهدنروعش تنهرف نکلرلرید حاتفمهدس رعهنسانعم

 ةدسر نکلردشلوا عقاو كندم هل ا هلمهم ل اد هنل دب هسراف یازهد هس ضر

 ردروک ذنود یربدبلک صد ساک هنادند یظفل ندم هدرلتعل نالوارمقف رظن

 × هللا ےس | دا مان ها یدآ یر کت #

 قیساکردقاصلا تاداهدودم دحوم ءان هکنوح هلنا ممد یو( ادخ ماناب)
 (ادخ)رواکهدنسذاس تب كن هعطقیدردقرقولددا (مان)ةمکر لا تاو دالا

 یدک هدنل وا تب كل وا هعطق و دیرکت

 *حافتلا تاكا ىاملا مدنمدروخ بنس *



 رردزو واهدنک راک هردو شرار

 ۳ خدروهس ینا عا قر وق هند

 قر وةاقلطم هلا همسر ءاهو ین دو مو قوکس كنواو یش لادن

 هدس رع نکا رو لوا لامعتسا هدناو حر ا اونو هو یزوف هنسانعم

 زرد هد لقب رط هراعتیسا هد هناو ګه اکنوکو )رد بن ذ هنلب وط هل اه رودم

 نه دور وار د هد مراتع کرا وف (تس) یناءلاو ا ۱

 مش دیر ع کی اب جا 4ل اهراهظاو یریک ك ن هدو دوم( هس )تسدزا | ۱

 كنوو یرلعف ال اذو كن همس راف یاز (خخدز) رلر د یند هسذغبقرب وټوراربد |

 ناهج مز ن ردبا دورهم (تس) یناعم اوناروک ذم هب عع نا محو فوکس |

 « تخورف مو عش درک نادنمدرد ج دززا هتاف ار

 *ٽ ا تشوک ش - کود یه هتفوک#

 شل ود انلعم لسعقكي هدو ف او فوکس كنافو یمط مط كه دودم فاک (هتفوک ) ۱

 جس ردماعط فورعم هک تا شلکود یشدمه نوسلوا هسرولوا هر ۵ هنسد ادعم | 1

 مساه توک ین ارهتفوک ٭ شابموکن مرفسرب هتفوک (تمب) فدع

 هدنمرخو هککود هدناوه الثم هذسات ءم لو داقلطم دکن تفوک یر دصمر داوعفم

 یمض كن هدود# “سرق فاک (تشوک )ردلماشهنلایماو هغخافوقو هک کود

 نو.لوا هدمدآ را تااّقفلطم هل | ەق ردءالو لوح لی هجتم نشو

 هنر انعم ما هد رع نو لا هدروبط نوسلواهدناومح

 5 جورو دزغرح یدهراممومول وط #* ا

 همق هلا لادو ینوکس كوو یف ننهجق+نغو ینو کس سكنارو یت لمج (دنغرج)

 هس انعم بدصع هدر رعءرلربد ید چ وزو چورو هدنکآ رکج هکرایمومول# هلبا

 وا یانعمزدولزا عقاو نادغار قعع هدسرفلا عر دلوقیم یخ د هلسراف ےج

 « را دکو تشکهدرک وحالادورز هرازابرد هتفرب ی اتسور (یونثم) یناعلاوبا
 » دو بلوچ ورپ شیا تا« هت دو دن دنغری دید هک اندی هدسرزپش شب

 ی ار فوت وز یرصف لو اوو كنار ( جور )دوب بلاط نا ندد 2

 | * ینکلدمطلو هل زووقوا # 3 روک د دمدنغ ر

 تن هح امید ( مط)) یدک هدنجرش هجا درخ او اے ؟تردضور ءنزودارم تو

 یاونع كد هات E یدک هدن رع تلا تدب

 یدک هدنسرش
 سوت بستن بتا یو تست سی ی سس سن ست تست سگ ات یا بم

۱ 

/ 
۱ 
/ 
/ 
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DEمهیا  Aتادا هح وتفم ےم هکنوحرد  
 نن هعطق ین شب قرقود ك منځ, | ند خر ةط سل تاو دالا ف قیسام یلعر درن
 ر هفت نظفل چر هدنلبقام یمن همت هدماقموبن دلج اوب نار واک دئل تب

 همتعیا ظذل ار زر دز اس هد هس سلو ارس هت یظفل ج مه هدب دعر امر در اپ اسهدهسا وا

 مالک ا نم قو هل نم لع ین الام ی عردرضاح یهن مهوردر دصم سام ههدکز

 هر دسح حرابا لسم لوش هراب#

 ل مسرو شمر هبا همسر ء اهو یراکف لدارو كنه دو دم منت تام هرا)

 لر رض ماظانرار د ین د ح راباو هرابا هلا هزمسه ردکز انو فطل هکر ددمک رت بح
 كن هزمه هدنراباک ت فل حرادا هکردوب یس هتک كن ریسضت ول در دسح ح رانا لمسم
 راک !یشدرپ رف لند رک د قر هو ارب سفت یرک اردطوبضم برات نرو

 كشزنآ ةراجات ٭ د نک را مر کرک افح غستاب (یابر) یرانرم ۵ یدلوا عدانت

 E کج هتسح نا * سد وح ځررب رزو توقا وحك شارا ٭ دنک هر اصب

 ینایکراب ظفا تسود يعم لوا رواکی خد هب انعم شهران هقشد ندنوډ # دنک

 ینابلوقندنلاثما ل ملو و حیا یراق دقاط هن رالوقراتر وع ثلا تر دقو توق نعچ
 هن رالوقرا هدنب ندشوکو نوتلا نوجا یک دب تمالعهدع دق نامز عیار
 حرح ییعب سماخ اہل وق یراق دقاط

 »مو دنوار مههدنو اررلد دید

 هک دیوار ہلا ل ادو یوکس كنونو فلو اوو یرسک كنه دود#ءار (دنویر)

 ی رک رولوا یخدهدنراددموروردنالوا هدنحتالو یهالعاردکوکرومشمرب

 هد رشا لې مرک اورداودرتعمو فان رفصحرخعو ترار عفادرمزن

 هلدسح یومش هددبط ېتکوه دکر ت نکآر دسر اف ین د(دنوار )رار دیا لامعتسا
 روک ذمدنوار نعپ هلا محو ینو کس كونو ىف كم٥( چم )ىدنلق هج و

 | __ چ ردەتسنواغا برج نور غا و
 نم“ هد رعر دغ ابقاطم هنا نوو یفع لز هبقم نیغو یمض كنه دو دم ءار (نغود)

 هداسنغورالثهردهدعاف یسهلوارکد اعم هنع ل وص ع یراک | هنسانعم نهدو

 ۱ 7 نعور هدس رع هک ام اف رر د زول ن غورو رځک نغورو تب زنغورو
 نارو ق لمج ( برج )رار د نغور هنس هله دسرافر ار دزول نهد هم ادا نغورو

 برح (تب)ینافاخ ےکحر د هنسن نالو اواتم وسد کو لغان هلل ا٥ دح وم ءابو ینوکس

 هدناسنا دوحو هلا اررقف هدس رع# دزرا یمن شندنار سکع × اند تمعن نی مشو

 رس سس

 شراحر



 ا
5 
 ي ۷
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 ردیورموددژرید درام |

 ٭ شش سام آ ماک ز یدلو اواکر مم ٭

 كنهرفوو د ماڪ ز ریرح م اا هج رک اهل وک متر نر ت و

 یثانزاعو نیک اعم و رد سن نره سست ولدردتلعربهدغام د رعق یروعش

 و دزاغوبواکرواک هد تب هم ي دپ رکی وید شاب رس کوردی
 لماکر هکناوح ردره اظ تسانم لاح ر رولکه دنا تا كل هرو نه ٴهعطد

 یراعه كنت دو دم ممو ەز ەھ (تمامآ ) نولوآرهاطءدنشاب زاعوب ءژایراک |
 راریدلمدو مرو یر هدیدوحون اومح و ناسنا هک شدش هلا نسو

 رکم تنعثد سم رفدابم # نونحزز و مصخ ی رخ دايم (تد) یرذن سم

 » خکسرار د م٥ هفرسردکر وسکو ا # « ساماز

 هک لرو سکو ا هبا همر ءاهو یف كناف و ینو کس كن ارو یعض كنس ( هفرس)

 دو دا رعد ط ٭ هو رس تسا هدست وک نا (تد) یحط)ربم ۱ رب دلاعسهدم رع

 اب مج و فوکس نو یتفلن هس راف فاکو یرسک كنيس (چکس) هکر ایسپ
 قمرصا ید ندیزکو هست هور نم ارت ی دمه لاعس یه ی ڪڪ هفرس

 لو .عورور درد ھم ٣ اهرزرا Ca هغص سها ندنظ) ندنڪکس “هک هس ات

 "ردنالس لات رهز

 »حوکراوشدیس رغآ شابرسدرد

 یرکب ود شاب مسرواکهد بنات عارصمدرد نوحردنفاضا بیک رت (رمسدر د)
 نوڪ كن هیچ د نشو یمذ تلاد (راوشد) رواکه دنلوا تاب ك هعطق ی دی

 کم( عارمصم) یزارمشی الاج هنس انعهرعسع کے وک د با ارو یټ كن هدودمواوو ۱

 لب ههه هءاحو ڭى هقوف تام ءا لصا ¥ دز ر راو شد یلو دتفا د مڈدناسآ

 راوّعسد لواردراو تغل ج وا هدنوب یلصاح ی دیار اوشد ها تمالعو اوو یراعف 1

 مزعردقراو سد هح هد رد # هت سادا دہن ومر حاضة ناهن هم ھه (ت») یرولا

 (تس)ورسخرصان کیر اوت یف بفت 2 * هتان ناسا ول ٣
 راوشد فمج ندباث ات هراوشدراک ایندرهبزاربکم ٭ درفوَ دنابیمه یناسآ رک ۱

 # ج ص هم | څر تنګ درد # ۱ 2 روک دم

 RI جرو تنګ یعع هبا لادو ینو کس كنارو یف الاد (درد)

 قشغ هح قیشع # ینابرکم دیدو م رادیدرد *ینازوسهنسوح راد شع (یابر) |

 ساندنظفلندىضر (ججد) + یامردیلدرددرد هح یدرد ٭ زول اع قشع 1
 تن

e. 
۹ 
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 ی هلا مالو یم كنءدوده دبتم نغو ينور كنارو یخ (لوغرمع)

 لر د تفل هد رع هک اعم ماکوب لبا نونو یرسک كنهدو دم ةہسراف ميج(نمح)

1۸1 

 جد هبانعم ترد هقش ندو رر د لالدوردخ هدس رعر دھو ص ص فصو رب

 نس> 4 ثلاث ب وے رو طو كت لع ىع ینا شوروزرط یهو لوارار د هوش
 سو وکم كونو ین همی (مغ) تفرعمورنه نع عباد فاس زو
 لاوح هحالاع ورب و هنسانعم هناک ان تکرح هقش ندنواض انارلدزان عم

 هواجیزان هدنسس ات تب كن هبا هعطق یت ردسراف ید (زان) رواک هد هان

 یدنلفهجرت هله بح یوشهدرلاشناوهدىكر ت نکلی دک ود

 * شعا لوغ ص یدآ حاصقحرومق قوح 5

 یعچ لژاردراو ی د ي-انعم شب هق شد ندنوډ )ریدر ښکد عج هدس رعهکروک ذم

- 

 »کرم یدگتر لود
 کج نوش شیب زمره هک» مدرک ل دب نامی اذان فاز نی (تب )رعاش
 باوصو تسار یعع لواردراویند یم اعم حوا هقشندنول « تنا اسم دص

 فصوورضاحما ندد ندبح لار دیظفل نيصیفرعم هک ت کلم سا فا

 لا نونو ین كفاکو یرسک كن هجم زبش (کش) یکن حنض-رواوا یک رت
 لاک راربد هماج نکشو فاز نکشالش رد هنیس انعم ماکول ی کروکذ میح
 تستسکشپ نازان هک« شنءیکتسکمانامهتشک تسرد( تن )نعام ا
 یزو یدنت یسعع لوارواکی خد هبانعم یدب نکش هق ندنوبب شنکت رب فاز

 یک سکشو رکسع تءزه نع ثلا ند اخو ندروخ عع ناضاأرعاو
 هدانعموامارد تالو مان سداس هل يح ورکم ییعج سماخ لوصا عع عداررکشل

 ( چکش ) دورسو نل ییع عد اسر دی ورم هلا فاک وکسو نیش خف هدالضفلا ديم
 نیجرد هنسسانعمماکوب ہلا ےحو یوکس كنون و یتف كفاکو یرسک كهچ منش

 هجنرکز سک رن « شدنامزان خکشزو دک (تد ) ورسخریماقلطم یکروک ذم
 همرګ هک یکش یییعع لواردراو یندیمانعم ترد هقشب ندیو * شدنامزاب

 رولو! هدیقسوم هک وصا ثلانردیدآخ رسرام ع وئرب یا رار دیا نوا بذعت
 هغامقص بولوط ینداج لو عرب لغمرب هللا فک ضو هلبحورکم یفسعج عیار

هکر دنلع رب ندنرلتلع قجرایق هد الضفل | تاد ارار د كيدج هد کرت ضمداک | دکرار
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 ۱ ۱ « خس ردرفاسمیخاد تیراع«

 هان د هک تئاماو تب راع یعع لوارد هنانعم نردرس ەم راھ وار

 مححح نامهمو رفاسم یعع یا هنسانعم تب راعرادراربد ج یار

 * خر ج نم ار یسکد شاب × خیس ےئاب ناخ نی رد بشما هک (تب) یودرف |

 همدرءاه لق تمالع هلو | لقن ندانعم نالواهداوا عارم هم هناتعم کناو | ۱

 هد دراو رفاسم هکنوج رداکد همش ید تسانم ید نوا طاقساواوو | ۱

 ردنوح سد نوا لقا هرفاسماعرش تمنا تدم یخ دم یرولوا تکلیف | ۱ 1

 ردنوک جی وا یرب کر اورابنعا یکی ا ہدایت د ارز ید خس هبا
 كماوعاوروهش هکنوح زدنوک س یخدیرب ترس او بام

 هتشندیاهذمولو بانا موب هلو ا همون لوکی دي ځد ع وساردعوبسا یاسا

 تراشا هجاوخ هنومضمویداوا شلو ا نوک شباب د هناکر دکم مو نوک شد
 یلاثماو عابوناتسو لا ٭ تسواتا و زور خب یهکحر ه( عا ارص) ردیا

 را دتندک اشار سج دکردرصتخم هناشیراک دا تلخ ناب
 هدعارصمو نکل هلو ارف او یناعوبآ هک تاناویح اک ارس عج یار هلوا شخاوا

 ردراومات سانحهدب ول (هتک) ردانعمکلوا یک اروک دم ۱

 ٭ نی رم یر قارتوا عد هجو ا # ۴
 کاکی ربقارتوا كناسنا هاتوو ی رسک كنەدودم ءار و یجح كننس ( نب رس)

 یرالاسناوخ للالزردم اس یاتغح لصالا قهحوا ظفا و لرد هحواهدنک رت

 ی دم # دس نیرزرم هم صرقربجخ # دش نی رس نآ هاکمارآ نزوح (تا)

 نورس هلك هدو دم ءاز هد انعم یکی اوور د نیس هنسدر ءا ھك ناو حار اجرھ | ۱

 هن رفنآرکش ٭ هت وا آ ناکز ا یدیدنزکرهنم» رک (تس) یرصنعرلرد خد |

 * ناصر ءال نازک ُب و نورس |

 »عود وشوزانو شو چى ر عاص # ۱

 کرو کد. نرس عج هبا جو ینوکس كنوویرسک تنه( ||
 یرعاص هج هدشاقم هحوا هد رع هجوا ی-عد یرقارتوا یخ دیرغاص 1

 یجع با محو فوکس كنو یرسک نهم نش ن 2 رردلنکهدنماقم |

 یر یاب شارپ (تم )رفیق روید م |

 یف لواوو یرسک كب دۈ هچم ناس (هوسش) ج د چ راد خا

 ص صوص ها وغو نامو کهن ام نا راو مات وناربآ زان با همسر ءاهو

 ۱ د ۷ ۱ ۳: عن ا



Af 

 ردرافدارتم ثعد یئ الثو

FT٭ یلحر دبی رع ك اسار د ۰  

 رءاش یلدردرافورم م (بتمویرع) یدک هد نعباستب كن هج ابید ناسل

 رر د هسک نالوا فعل «كمن ردقوب یخ دمارش هدکلساح (ت»)

 * ثاربا تفاطل هعمط ر دیا هحرک ی راف # یلح

 تراشا هنمالک لرلای ةسامسااو سرفل ایفهجاللاو برعلا ی ةعالملاهدنوب

 یکردسل | لعزل ادر هد هعطقول ی دمهردمواعم ند باس یر ع ن ور در او

 ۱ *خکوجرهوکر  يحردٌهعطق« م ميفافردراو تعنص
 ند: اہم فور داره هدماقمو ( ےج) یدک هدنناونع یلو هعطق(ردهعطق (

 كټ جاب د اب (رهوک )رول دنلوآ ت كن هعطقینقرقوپ دولوط (ر )ردنالوا
 ةکر لا تاودالا یف قبساکر دہشت تادا (وج) یدک ہد نخر ش یرشاعتس

 هن, زن ولوطرهوج ( عم لصاح )دواک هدنلوا تب كن هعطعووب دهن زخ مک
 رد هرهاظ یخ د تسانمر د هع طق ر دوخ اب هعطق ه دنقح ےح یک

 3 کک یداوا هنب رنو ځک رد هشوک +

 هدمب رع که نسانعم هشوک یک هلو غن هنا ےجو ینو کس كونو یمض كفاک ( ےک )

 هدنسران دنکفآ لانج + ۰ زدیآرب یداهدنت ترک( تد)یسودرف ےکح یدنلق هجرت

 كن هسراف فاك( خا )رولک هدهنسانعم ۰ شو نحاقلطممنک یشدمه × جرت

 ردیرعمندنویزنک یتحرد هنسانعم هنمفدو هل رخ هلا محو ینوکس كن نو يه

 »مک هلوا ےکرد ہک لوش ناوجون ×

 تس كن هعط»یت دب قرقولد یک وار زر دنک م هلن وکس كن بلو اواو(ناوحو)

 ردلمعتسم هدناوم>رت اسوهدناسا هنسانعم

 + خب هس هح رکر ولو | شد نواه د ناص

 رژع ة سچ هدد رع هکه نسانعم سد نوا هلا همسر ءا ۵ هرکه دنس ( خب هس)

 نوا ود شب جوا هس ارز رولوا كعد شب جوا یسک ر تیانعسهکنوحیک
 رکا عمو زولوا شنوا ش جوا هتبلا رولکه دنلوا تس كن هعطقینزوقط

 ماتهرولوا كل یدشیندج وا هسرولوادک اماق هنزاوا هنفطاعواو هدنراش

 ۱ ح ( زولؤا هنسانعمزکس تمار دلمعتسم هدقرت

 || دی ىوش هداشن او هدک نکلر دسراف لصالا فید هشوکر ار د هیواز

 ا تکیو هزانهلانونو یتف كن هدو دم واوویعض هج (ناوج)رولکه دن سا
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 × رکدکت باوخ هماحردهدصت هک # "ودمشنغورهدیروشوج (تد) یسورفل ۱

 یه درک هرات یعع ندروش یخ دمهراربد ثا عدو حر هغمر د شرق هدب رع |

 لسع یعب نتش ید هنسانعم قلوا هناولد ید هنسانعم قمردنالو |
 ردصم یک لازازەلەم رسک( ثا خم )یرکناھج تانهرفقا ذکرولکهدهنسانعم | ۱

 ردد رع فعاضم

 * لسفعو رمنک یدآ كن اردلننت هکاوا #

 رابسولشولهاک یعع هل هلا رو یربیک دو (رنک )

 ارزکد ماءط ردوشم (ت) یمظترمراربد لساکتمو لشفع هد رع هکراوخ

 هند نشوافو نعهدنزورفعج (لشفع )ربو نان ناد ره یضار دوش هربنک ۱

 : ردطوضم هلا مالو

 * ثال د هدا: عمو ا مه یک رولز تور دوز *

 و درت (دور) هکنوجراردربسلا عی رسو ثال د هديب رع ر دیک رت فضو (وردوز)

 یاتس د ك هسعطق یر قرقو رواکه دنسعسات تس ك هعطق ی ۲ رڪ یرکب

REY E Eهیطق عاف  
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 یتعع هر رسک لن هدو دعواوو یه كارو یرسک كن ور و ]

 نداده دوش ندورک ار ناه ناو دعو (تد) یاعلاو اردردصمناعا
 روک د هنس انعد نهر ی دمه + دنداتسا ب رغ قداص قاع

 ٭ ناذصسا مهوندسلورف همر د نۀ ی داوا *# ۱

 ضد رگ یصع هب ا هدو دم مالو یرامض كي ه دو دم هسسراف یازو ك اف(ندسلورف)

 ردصمهدشز و لاعفتسا (ثایصسا) )راد و ده طام تا۸ هساو قد وشتو كىر كو

 ٭ ارش یعدرلد ددند رخ هغا نا نواص# رد رع

 لاکردردصمارتشاوا ارش یعع هل ا رلرمسک كى هدو دغ ءارو ك هم ءا (ندیرح)

 ميه و ناکنس ام ٭ ضرع دنکسسه مه رهک ات شورف تمکح (تم)یدنخح

 ندير ناجا نا ق
 ٭ تاعا مهسعانداتسرف همر دنوک ید » ۱

 هل کف كن هدو دم هقوفءانو ینوکس كنسو یرارمسک ك اروكناف(نداتسرف) |

 (ثاعدا)رلربد قمراس هدیاتفجو لاسراو ثاعبا دنا لاعفاهدیبرعودردصم |[
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  ۱نالک هدنمل تس لی هام ین وا یرکب )قاط ا نوو فا ءرخا (نار)

  ۱یکیراکدیدروک ذهنعجرک د هز در ذم هذا رع تردمهج كناقفلرت

 # ثانایمک كلا یمجیشدی دلو ا ناک د ام »

 ند هسههرءاه ه..سراف فاکر دیعج نظل هدام نالکه د هر و نه تاب (ناکدام)

 هل ارسک هنهجیت | هندرفم هد رع کشت هم دل ادعا وق ق قمسسام یلعر دا دمم

 یک یراکدید انا

 ۷# طاس ییعتراب دندشدنم هن دآ هود # ِ

 هد رع ہک شو د هبا هېګ د نشو یرسمک كلا دو ینوکس كنو و یتف كم (شدنم)

 اب د شدند تشوُ غاب ٭ اود د.ثکرب هدر نوک (تد)یخرفداسارارد طا

 ٭ ثان ا ید د خدو لاحاکی د هنسع ات موا #

 کی اتموا ها مالو یراق كن هدو دم هم سراف محو كن ہدودم فاک (لاچاک
 یرمهنع رار د لر «باوت این دمس» ثاما هلا همام ءا یکی او هزم ھر مسک هدس رع
 : شدندوغن اهلاچاکه مه #شدندوسزابودنکر دوز (تس)

 ریصت یتوهفمهدنا تناعا هک لو ارابتسد#

 كز ه عطق ی دیرکب و د لا تسدارز ر دکع دوال ا یدنکرت یانعم (راتسد)

 رص و نعم نکل تاو دالا ف قمسام ىلع ر ددسن تاداراب رولکهدنعد ار تاب

 درکه تخاس +رفسراکوروتسوراءتسد (تس) یرصتعردشلوا بلاغ هدنسانعم

 رد رع لعاف منا هدنزو لعف(صل )نوک هحره
 ۲ * تامعیسانعم هک اددم یداوا یروا#

 تک ءابرواب ہک وحر دنک يه هدنلصا هنسانعم تااعاو ٹاىغەدب رع(یرواب)

 ردهبر دصم هشک + یکه دنر اریصتو نعم نع هبا ارویراخ دلو اوو كى هدو دم

 یدیا ٹا وغ هلا هچچم نغرمسک دنلصا( تاع )هاش دابرولوا

 » یک حوزع هتحمآ هشعتراف ید د#

 داوعفم ےس ن دنظ]نتنحم [نالکهدنسماخ تب كن هعطق خلا یللا ( هتحمآ)

 زرد طولخو حوزع هد رع

 * تام یا دو ندروش هغمر ددرد ید #

 قعترقردر دصم هل رسک كن هدو دم ءارو یمض كنه دو دم چم نیش (ندیدوش)

 | تفصردرع اشرولوا یدعتم مهو مزال مد یکی ظفلنتکمآ هنسانعمقمر دشرقو

 هقاخ نکی آحاتحهلودرب  هلوقرب ادخ فطارک !هسرولوارواب (تس) یک ر ترعاش
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 تافل لوا هر عر دمج وا به# ردفو

 رصسق ید اتباع هی دیگر و یسراف نک

 × ثار ا تفاطا هدرک ن حسا رد هعطق * ۱

 ءابکهدنلوا ( نهس) دوه»م فرح( )یدک هدنناونع لو هعطق (ردهعطق

 ول دروس نھ“ ةطم سل ا تاو دالا ف قیسسأم یلعر دنوم ا هي دعت هح وفم دح

 تم كن هعطا ین دب رکی (هدرک) رواکه دشناستس كن هعطق ینربز ووا

 هدښزو لاعفا (ثاراو) نیالث تفاطار داوعفم مسا ندنظفا ن درک ن داکم دنن

 هدنشح هملممءاب فرح نعم لص احر درال مع سم ی ده در لاشن ار درا رعردصم

 هعلطقر دا دس تفاط همالک |

 2 « ثارح هع رع هر ینک اید درکز ر

 هلع دقت هن رزوا هه یاز كلل مهم یارزرب هک وحر داع اف ےسا(رک زرب)
 یلعر داعافم هاتادارکیدک هدنعسات تس كن رشاع لطف کش دطوبشم | ۱ ۱

 پ رد)عاف سا علایم هلا تش (ثارح) ةىكرملاتاودالا فى سام |

 ٭ ثاهل هدانعموا مه قلرسوصیدلوآ یک سنا *

 ًامظ هد رع هن هک هنسانعم ٹاها لا هدو دم ءاهو یتف مال هديب رع(کشتت)ا

 تب كن هسار هعطقو دزسوص هنشت هکنوحردبک يه هدشلصا رب د یخ د شطعو |

 قحال هبر دصم بها هلک نالوا ہہم“ ر٥ اھ هدنرح !یشدمه یدک ەدنلوا |

 یدک هد همدقمو درولوا هبلقنم هب هح وتفم هس راف فاکه او |

 ٭ ثا او تخدندس از ید هغامرغوطزق *

 ثانیا ندنبابلاعفا هدب رعر دفاضا بک رتهلب رسک كنود نما ا
 یرسک كن هدو دم تک ءابو يتف كن هدو دم هم یازند ازهکنوح هنسانعم ۱

 نابسنا رار ددل ود هد ببرع هام قمرغوط ردر دصم هل نوو یقف ك )أد

 یدک هدزعب اس تس كن هل ةعطقو دزقتخ د نو داو | ناو مح نوسلوا

 » تاتراهروات دندآت هک | عاج ید#

 عالی آ یععر در دصم را نونو یراعتف كلا دو كبه دو دم هسراف فاک (نداک)

 (تس )یناعمل او ار دثفر یس الث رار د تافراندشاب لاعفا هدب رع هک عافولاو

 درامد تذاوانداکی اسب رفمل اطوح ٭ یرمک ۵ لس ندا ۱

 رود اکو دیاکه نا هح وتشد هت هرکه دملا نالی قم رم

i:درک اار یوا تارا دا لوب ر  
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 (صتن )دولک« دنحرش یرشع عباد تب كب هم یا یرةوی د لا (دیاش)
 یدکهدهحامب دوخاوا(لاک)ردلاکد

 مات هفرحزکس لوا ند.دسول 5

 | هدناونعتنیلوا ةعطق (فرح) یدک هدنرمشءیداحتب كن هحاسد(بس)
 فورعم مات یدک

 م مال شوخ مدلمق هلمب یاسا هةش *

 هددک و هدبسراف هنسانعمهدعاف و ناف و ضوروزرطهدنزو مونقا ( بولسا)

 میکحرب لار در او ید یسانعمیکیاهدسراف ۾« داتعم تواسازدٌشامنارشروخ

 (مانطن) ةعبارلا عبار یف قبساک ب وخ ییعع .(شوخ) ردماعط عونرب ینا یدآ
 یدک هدنرشعٹلا تب كن هح اس د

 هدرخآ ناغل یزات بو دنا مش # 8

 هطرمسک كتهدو دع هتک «یازویته كيهدو دم +قوفءات (یزات) فورعم(منض)
 هس و یامعمر د یدزب نیدلا فرنش لر د یزات ناسلو یزان بسا الثمر دک ع د برع

 ندیزات ی د مه ۾ فصعاو بلقو یر دو یز اتب » قرش دض مهاوخ راب لعلز (تس)
 ترغ فهعهو تسد رغ قرش دض هس ول یامعم لح ( هلمکت )ر دو دصم مسا ندا
 تی بواقمو یعل یزا ف دارم و یاب یز ات ف عع مو یزات برع فدا مهو برع

 لج رت شا فدا مهورتشا رتسا فععمورتسا لغد فدا مو لغد لعب یععمو لعد

 لد بول دمو هلقب هرت فدا یهو هرت هرب فععم و هرن لج فدا صو لج لج ف عع ءو

 ۾ راف هلکنآ یداوا م هفاق # تسدا منا هک ہلہق

 قاقتشاذخ مر دلمعتسمیندهدرلاشنار د ر٤( هر اف )(اف 1 یبسدق همفاه)

 ه فور لوا یدلزا هرزو اناا جوا چ ردرغ
 هس یس هفع عومشالښف ضه ےک یدلو !نابز هس یرل هعطق كفرح زکسوب یعی
 كن هجابب دییصقت ےک دیغل هدماتمو داسهندنآ سل هکت وح یک یکی داب انابز
 ۱ یدک هدنح رش یاس تاب

 ۾ فوفص ردت هه دنا بد چ 1

 ودرالمعتسم ید هدرااشناردرانب رع( فوفصو بت یهو لح )

 چ تالعاف نتالع اف ت الع اف +

 یمک و روصقمیمک كن رو ضورع نکل ردندسدسم لمر رحم هتءطق و ( ید

 دقو رخ ۱ ۱

 س ل



 یراضتهدس رع هدناف چ نعایاساکو کر + نمومدحسراو الفوز: ۱

 لرد هسکه نس هناگدابع دوړو هعس هنس هنا دابع

 ھرد ازوا ح مسنم نلعاف ناعنشم* 1

 یورضعسجو هب وطم یس رجا هلج-نکلردن دارج الا نمم ح رمسنم رګ هعطقو عی | ۱
 رل هنس بدانم هماقمو قاب ردهفوشکم یراوشحو هقوقوم یشیراعا ضهو |
 یدک م دن مر ش یرم | تس كنها هءطق ا

 ده تشر دم نس هوا ےک اب الاکبسک + *

 لیهعطقینشز وواو دانف( )یدک هدهحامیدرخاوا (لاک )مولعم(بسک )0
 یدک هدنسماخ تس كن هعطق وب ولدتعمسط(تشرمس)رواکهدناوا تس |"

 ٭ برع یا جغل مط رد هعطق# ۱

 تاودال اقسام یعردقرظتادا رد)یدک دنا ونعیلو تعطق(هعطت )|

 تغلردتفا عج (اتغل) یدسکهدنرمشع تا تسكن هج ابعد (مظن), ةبکر لا |
 ةم نا ادعاوقشقمسام ىلع ردعجتاداهیدکهدنهسات تس كن هح امید |

 هدنمت یرتفل تر( قع لما دک هدنحزرش رز رت نتا (برع)
 رد مزال دهعاک اردکح هدیانابزهس قزح ز کس یکج دیا نانپهدنول هک وح هعطق 1

 » نعرو یادانصو لادواح وا #

 هبتشتالفرولک نع فرح هدنخ آ فا عارصم هک وحر دنا طح نعرو هدمآتمو ||
 نعفرحواطو اطوداضی اد

 یدک هدنحرشیناونع یو هسعطق یلص مکشر دقورح«ای-ا فورحزکسو»

 ٭ لا یاو ا هشاف هدسراف چ 1

 هد هف اه اع قلعتم هنر اعشا ی ر عه دحالطصارد هنس انعم هات هدرا (هقاع) ۱ ا

 ید یر قاران دند ه-فاف هب ینات عا رص م هژجزارات دب اف رعت ولر د یک انوا |

 فرح هد هضاق لع نانلوا بترت نوجا هسرافر اعشا رک امار درو طس هدناح |
 یهاکر دیااضتقا آق ابو قاس كنم الک لرب رخ مظان ےک ہر ارد بقا هب یور |
 نکل رردناقالطا هد هر هلک نالو اورجندنسو دنکی ور فرح هقشد ن دیور فرح ۱

 دانه هد ما قمو نکرد هنس انعم عن (لا )ر دنور فرج دا هد ماتمو

 1 هه ردقویوقو تیاهنردیداعلاح

 ار ریل 4وادیاشممزاب ا



۱ ۷ ۸ 

 هم دلا دعاوقق قیسام یلع رد هنس اعم لوعفم معاه دما هوب نکا یدک

 ر ددکر ت الت ضعب هنس انعم تم ےن هس رولو ا ندنره لرم كنار (نا دفر)

 5 یانابنءهرب یا درو داسلح هجاح ۰

 لا هدو د# “راف ءاو یرمیک كن هدودم مالویتف كن همسر اف ےہ (اشلح)

 (مدناف) ردبرعمندنآبلص هک براربد بلص هدسس رع هکر اصت خالف

 ٤د قع رار ابطاک آ پو دی ان دنو لاو ندشموکو ن دج اغ !یبملصیراصن "فئ اط
 اشا هوا یسهب واصمتروص كام السا «١ لع یسع ترشح هکرد هاتون یر لعاب
 هوبلص مو ءواتتامو) هدناشلا ےہ ظع نآرق یس رد ٹماملوا وام هک اشاحرث
 ید عد شرار داسلحہداکا هلو باتو هک هترهوردثكوا دراو (م ها هشنکلو

 مراد اسلحوا فاز هدکشت آردرو» تسنم بارش ولی ورا مور د صن رک (تس)

 ىع هلان ولو یف كەم و ینو کس ك اهو یراق كنار و كەد = وم ءا( نمهر)

 * رور دزح مدت ر فأكد ملقب (تٽ») یدعس حشر لر د ساراراک | کیراصتدنمشت اد

 هنس انعم ناسسرب تردنعتنا د نمهرب ید مه » دنز تالاق رد مدش نمهرب

 ینوکس كنار ن مهرب ( هتک )ولکه د هنسانعم هدکشوهنس اهم فود ملادسو

 ر دزمطوضم نالوا سس اهن هفت طن نککر دیو حد هل کف لزا ھو

 ٭ تشذک اسداک عت ید سول هنک اج ٭

 هدنرلاسلکهرفک هلا نسو ییخلن هدو دع فاو تفك هدو د# نون (سزقان)

 یربدکردراحاغ ۲ شو یا واتفواووام ربارثک ارارالاج هدراتقو صو صع ضمب

 بولو! رها ر لا دص ر ییرارالابوریو سفن هل لروک شازود هدننابیرب
 | كنا »كم ےہ اشک هب ولرم ہ دول آ بل ام (تس )یترعانالوسمرولوا !دسراماقم
 رار د سق اون هنعجو سوقا سد هدب رع چ امرافغتساسوقان دنزبسنابصء

 ما سدقاونل !برض +اکلمرب برضلا یانیعال تلق دق( ت )ارعشلا نمدح اولا
 عضو م شلو اا د نل یکم انمهکردک ال ود ر یت دمه ٭ یسقاونلا برض

 رایضع رد ہک ہل جسرف یکی ارب ی سا دصرارالاج دنعم تقو بو دیا عضو هن شاب
 مال او یتف كفاك (اسلک )راشعد هنساتعمزاس لوس یراکحدد نوتغزا

 رد هد رع ىج هب اند Les رف کر کف كەد ودم نیسو ی »8 ڭ:هدودم

 :یاسیلک توج » د نج نابوخ یدصسمر دنا م دید( تد ) یتطاداتسا هنس انعم
 .یدلیا هجرت هد ماتم آر رخ یظاع لعو.ش ین دهد کر تچ مسادن ناب

 رد هلن هسقوف اتو یتوکس لنت چم نشو یرسک نونو یی كفاک (تشنک )|

1 



 ر 8

 ه تشرسیدروغو در را نوا هدرک شع ا هقفول * 1

 عولرب لا هسرءاهویتف كل ادو ین وكس نازو رک بو هسراف فاک (هدرک)ا
 هدر هقثر ندنودرارب د هدرکه درام ضعب د هد بکر ت هئسانعم كعاهقفو ا

 فار ر د خد شا هدرک هکهنسانعم ق دصد محو کت ارواک ید هرانعجوا |

 ۱ هل ناطاس نامرفدو مهفناط ہک هحرایرب ٹلاشر ارد هب هن دذ نالوا یر کد رھ |

 هزمسه (درآ) راردر ابغ هد بیرعاک ارکیده رازوما نوجا شندنادسم |

 یاد غب رار د نیمو قیقدمد رع هک نوا با لادو یوکس ك نارو یتف كبه دو دم |

 كنس ,(تشرس) رواک« د هنشانعم مشنو رهق ین دامه نو لوا یربغ نو داوا |

 ناق ایر دصنواضام هبا هسقوف ان و ینوکس لا هم نشو یرا مسک كارو

 الوتعمواسوسح نوساوا یرم-۶عنولوارغ هنبسانعمرمعو نیهلر دشنفا

 ریز یه ٭ تشرس تا غاز هضسرکا (تس) یسودرف رونلوا لامعتسا
 تشرم هکردراواطبا ند هسفاف بومع هد هعطقو لاوس ۳ تشهبعاسواط

 | دعاطا هیعلوا هقشد رلانعم(پاوج)یدلبا رار کت ندمک تب یدب نظل
 ۱ دیوان سو مت زد

 چ یدا هط ره وا یداوا غرم منو ل غزوط

 هلن رط هراعتسار رد ل هدب 7۳ روت با فاکو یراصتق كىمو كنون ( ك: )

 ننبلوا م م (غ هم ) زر دریا هسشناک نی رابل كیوبح نوصکیدرو تذا هماعط

 ولو ارناپ یک کای هدي رع دک هط سویل رسک

 ت» كت هعطق ین ۲ یرکی ود شوقخ سر دعاش ٥ دکر تو هدسراف م 2 هکوج |

 | ناک امزا مهدملدرا زو هدعو نکمرواب (تس) ناسناو زی :

 م دتخم اه ۳

 E ۾ تشرعن نادر مه ناک ام ید هغواط «

 با نوو یتف كن ه دو دم هتک ءابو یرسک تفاکویتف كن هدو دم ےس( ناک ام ا
 هحاح دم لس رع نوسلوا یشدنوسلوا ین هک هنسانعمقواط اقلطم |

 تسض :ناک امر ۰ رکر ترب ناباقعلا هت (ت) ینا هزر د خواط هدیاتفب

 اا زار مک ك ارو تنه دحومعانو قوکس كم (تشربمن)میتروش رد ۱

 تح هدنلصا یروعش كنهرف فا ذکهسرولوا هنرزکباک اورارد هب هل رموب

 یزوتطنوا ولد مراب ےن هکنوج هنسانعم مث مرابر د دیکر فمو ن دنایبق
 | قرالوا ىضامهدننما تب كنهمطقوب (تش ج ر) دولک م دنیاست ۱

racی  
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۱۷۹ 

 ۱ شموک هردترد هوا لاقثم یل ا نا ہقاع هد هم ا:فمم:ردروک دمو دریم نم

 وح ید هنوتلا ل اقم نا طوا هتشب او د نو دلو ا لمصهشن آ هک ردبا هفاضا

 (نزرا) ردهنسانعماوهرار دامو ج کاوه ای دیدشت واو هدب رعررید
 رر د هرذ هد رع هکوراط هلا نونو یټف كن همدم یازو ینو کس كارو یت كن ءزمه
 هب رع کیا دزی ہلا ےمو یھت تلا دو ینوکس كونو تف كن هسر اف فاک ( م دنک)

 (هفطل) راریدربهدشناسلراب رمعمو مش هد اسلرا ہم اشو هطنح هد دارا سلح
 هل ساجر یا دفن نز هرببرپ هرات رمح یراصتا هللا دبع هجاو> هدنناشا طر

 یهر وازم عقر هب د تروع بوزاب ههټررب هن را در املا ۍراترضح هجباوځ هدکد لک
 هدمآ دوخ عداتسرف شام ٭ ده د شم دنک دن آینزرا « هک مزار دنا ل اشرا

 *« تشک یخادیک اریردیدآ قاش هشوخ ۾

 هک اشر هلا همسر ءاهویتف لز هبقم نشو یكی هدودم هسمگ*ءاح (هدوخ)

 مطتراربد هفاصع هدس رعهنسانعمرلنسو باصنالمکو د هر نک راب نیک |
 نکف نمر ر الو ا« می زکرد نم نیشن دنسمرالوا( تم) سةن مسهماقبرد لال

 || لسحر ندتاوم- ی وز یک انوا هشو> ین دمه ۳ عح ەش = نم

 یازویتف كل هد حو مءا (در) رربد هشو+ ید هشوفر ورواک هد هنسأنعم

 ےک شرار د ثرحو عرز ەد رع هنسانع »نک ار دروم هلا ارو ینوکسکن هم
 كن هم یاز هدیروعش نهر ف نکردن دنوډ یخ درکرزب هنس انعم عرازو ثراح

 لروهشماسلاعردو هدنالوا جاو ردطویضم هل سع دقت كهل مبهم ءار هت رزوا
 یر ع لصالا یف یناتردناسآ ظفلتهلبع دقت كن هې م یاز لو ار د هندن یکی ا یلصا
 ار كن هجم ل اذیظًدلرذ, نالوا هنسانعممخت بولوا عباشیخد هدسرآفو
 نشوکرسک كفاک( تثک) زدهابتشااک آ هتشياردطوضم هلع ده هنر زوا
 | هداومهنآره(تد )یاطن ج شر وک ذمرزپ یعچ هللا هقوف هان وینوکس كنه چم
 ۱ n ۾ تنحم سل امزا ځو اکر تتشکو وح» تع ېر رنز ا تشک

۱۳ LOT ONT 
 )ړد کما عورهردسنح مسا یک زبخ هلا هن ا نونو یتفكن هدو دع نوت (نان)

 یرآ فک ینانوات هدنراکردكلفودشروخو همودانوربا (تی) یدعنّیش

 ناوافتآقبسدقنان هکنوحردلعاف تساز ابخ عع (ناونان) ۶ یروخش تافغو
 ةنکر رطاتا ودالایف قسم یلعردلعاف مسا تا دا



"Ye 

 ين ده انعمروقط همد ندنو رات ین دمه لد لب اے رصت سید ہدزج رش

 هدانعمو نودلو | لر غنوساوا كم دار ارد قرفهدس رع هک نس اعم هست لو ار واک |

 سماجر دہلت شب ربا جناررلرب د هب وص قن الو ثلاث نو ساوا یربغنو لوا هصک

 یوم ی نماند نابض یعچ علاس سوقرتو ی ع سداسهنسانعم یلقزاس |
 لصاحوصر ندن ار دے اشم هنحاع آهمرخ هکر دج اعارب عسات و دک ی ومو فاز

 كنهرفیاذک راربد ید لاتر دیاثارا ارس در د ن نکلررونک فک هحرک ارلردیا ۱

 هدس ر ء رک ش را با لا دو یس هلاماو یه كنه دودم سر اف ا(دوب) یرکتاه-

 زس هلام اور واکهد هتسانعم ستعو هنهک یندمه یدک افنآ ییصفترارد هی

 هک ت سن كش( تس )یرفنس شرار د قار هدم رعاک ا رار دیاوآق بوقانیزر یکما
 ةدحومءاب (نتفا) دودو سه اجن و ناتو ٭ ارالب لدس هنزشآ

 قوط اهلطءر دزدصم ابا نونو تف كن هسقوف اتو نوک كبافو یتف کن هدو دم ۱

 هدس رع ارد نتفاب د هل نوسلو اربصح نو سلو ارب نو دلو ا شاق هنسانعم ۱

 هدنفابو دفا هاب یافذو ذشل | لس الدق تم راربد قاتل وقوله دیاتغج مسن 1

 روکش دیبا دا هدسوم اب سن ار لعرواک
 ٭ تشر یدرک !یدل اداتسكاس ارد هتشر ه

 || 4ا همسرءاهو یتف كنهقوف اتو ینوکس كن هه نشو یرسک كنار (هتشر)

 كناسنا کرد طرح ر لّوارواک یخ دهنانعم حوا هقشد ندنول یلت شد راو كلبا
 یحاص«-لرقرازوا هک دنکرر وا رهاظ هنسنرب یک تای! دنبارواواهدنمابا

 راربد یساولح كل ي ااکارداواح عور نارا د خدورا هاو اواکارولوا لاله
 ردم اعطرب تار داوعفم ےس |ندنظفا نتشر نالوا هنسانعم كم رکاهدانعمحواوب

 ندم ندات سنالک ام ات تس ن هیلقیفقرق(داتس)رادیانروشرتک |

 هلا هدو ف اتو یوکس لد هه نشو یرارسک كناروهدحوم*ا (تشرب)ردضام
 هسزولوا هنرهناکو مشب راو كابا هنسانعمید زکاردمضام ندنطلنتشر

 شرت تک اد ودر( ف )بت اصرولک هدهشمانعم شپو یدشب یخدمه

 ٥د وم ءا یک هدناوا ةدلاحر# ٭ | سه دیا هتشربتماق باتفارد»ارهدنا

 ةطءسلاتا لا قیام لغردەدئاز ر روسکم

 ی

eT ۱هجز یعع  

 ےس



۳ 
 كنو (تشا ) ۹17 ۱۳۷۷ یی تشیع ردا مت تا داراز وک مدیر

 كنهرف قاذکه نسانعم هش وخ هبا هشوف* اتو یوکس ن هم هګم نشو یرمسک

 یروعش

VY 

 برو ددننک هن هبقو هوا هشصا و

 ید كن همم یازو یرسک نهدو د مو اوو یتف كنهدو دم هر (هزیآ)

 ندر هنسن لاما كنوو ندرومط صوو ندروللب هک صا هلاهسعهرءاهو

 رولکیند هب انعم ترد هق شد ندو رارصا نوا نی رتهرلد رسم ظعمو هرلیعماح ۱

 هنسس کاک رد یاترار دهطرف هدس تر هکه روک ل وا

 اذکب اوحو فارطا نع عبار لاکن یراق د مآ تا صوص تااثرواصآ
 ۱ با لادویتف كن دسوم او وکسكن وو یمن كفاک(دبنک )یر وعش لنهرف یف
 ارلهاا تد رت و تسد شد ام RSA ی

 رواکهد هنساعم كمر وس لا لقن ین دم » تسدمنک رب ناک درک نوح

 ٭ بسش یدربو یلاص هتشهردهنننالوا سخراص#

 یرسک كئاه یردصم ردضام (تشع)ردلوعفم مسا هل رسک كناه ( هتشه)

 قتفراصو كم رولاص هک طظانتسشه هان هسقوف نو ینو کس كن هم ګم نشو

 یزد مک قاور » هامریدنتخفورف عقر همه (تس) یالظت شرد هنسانعم

 ۱ رواکهد هنسانعم كلا ل رتو ق موق نتشه ی دمه * هاش ترمضح

  xنتفایقوط مه دوور "سرا چرا ×

 یدضط)ر د یدسەد رع هک نسانعم ےغر اهلا ارو یف ك: ەدو دم هشوفءات (رات)

 نادزز(ت») یسودرف کای دویرات.دةدنلوا لامعتسسا اعمر دف دو

 (ت) یالظن حش دول دازو دشاندرخ سرات هک دورد مکن ادیامزاو

 و * فان لح دوش لنسره دقرب« فالدولو عمطرانزدتج

 الشمرلن دنارب ر ردو عج تغل هدمورت الو نکل ردة لوا شرا دوو 3 ارات ۱
 ناسا یهحو كنوردراشمزابولد شرارات تر ادوربربسغو یملحو ها ةمعن

 ورا دنلوا عسنشتدیروعش نهر ذود در دقمالوا نادنحیرالغوهدسراف

 هرد هتاف یدلب ارب فتوی د شرا دود ےعرارات بودیاتقاذح لاکر رخ مظان هعلوا

 نادید (ت) درود بو دنا سکع هلدس> ید داو اور موج میده اش نکل

 یدهاش # رتسن هن یلاخ کوډ شید هع رادو هر دشراراتو لبر دشرا سید

 8 دزجرش



۱1۷۳ 

 رادرکب دوبک الف «ناتفشنوکمقرادرک هامساوه(تد )یروفاهنسانعهراکو |
 قیمع كار د هرو ہد کر ترک شورو ندا و تداع یه ینا »رفغم نوکسلن

 أرادرکب یزغن تشبرکسزفت همان کی ( تس )ی اطا مش د تفامقو بو( 3

 رد کی م ظفارادرک هکرروس هل صان فرصت موس دا لام ت تشب غا |[
 نالوا هالا داره رولوا لعد روک هفر طو هر هز وح یج-انعم ندزآ با درک 4

 یدیا رکی لوا هبسراف فاکه حلوا بو ینا رولوا لب ارا جا هب دنع یه ۳ ۱

 ىف یروهش لانه رف فا فک درا شم | طض هل ر < فاک لاب هسپ را ازابتفل 1

 لع ییسم هلا همب رع فاکد رک هکنوحر دکر ت فص ورا درک کمر دیا م ھف هاب وش |[
 یماندنظفل ندیرآ هلا ارو ی ڌم كن هز مهرآ بار غل اره ف هح رام یلسعراکو
 ۰ ردففخ لعافمسادوخ ارضاح

 و تش رسو دا یاد نم تعیط یداوا « ۱
 رصان هاشیوخو تع.« ام ینع# هلن هک نیشو یرسک كوو یت كم٥ (سنم) 9

 یدمه# ا تیم یادم ه E اره سنج وب (ت )ورس

 ءاهو كنو )د ¢) رواکه د هن انعم مرکو تمہهو هنسانعم تلبح ر تقل |

 هدشیا (تب) یان سر د هنسانعم تعط ین دو با ل ادو یراق كن هدو دم (

 نشو یراعق كنارو لس (تشرس) جک هارادخ ی نو يکه:راعدوخ دا رد

 ترطفي دبمه رد هنس انعم تعط یخ دول هللا هسدوق* و فک همګم

 رواکو د یدرغ و تشرس هدنرشاع ت كن هعطق وو هنسانعم تاطو

 » شرو لا شم یدآ ببط شال هدمآ ٭ ۱

 هقطاو هے د: ی دمهر دار عفم سا ندن ظنا ن دمآ بدم ن هزمه (هدما) | ۲

 ینوکس كن هم نشو یر بک لهجو كه دحوم ءا (تشجع) و ولکه د هنښشانعم | |

 1 هم-سراف اب لنه رذ باعصا ضعب حارحو ےکحو بنمط ین عع ہلا همسراف ف اکو 1

 مکس بمط ع روک ذم كع عج هبا هک یاز ( كش )ی ۱
 ناز درو نک انک هه نوک هنوز یو (یونش) ېدل

 .٭ نازمزادمآ بوخ هن یکسر * نابز شوخ نازبهدوب هحرکا » نوزف

 * تشن هڪ وخر ولا كيرتکس یدیدتفک»

 ردیضام ندنظنل نم حج نالک هدنسداستس »نهم یب ی( تک ]

 تی سل ویو دیس ماهي رو ا



۱۷ 

 یالطا یراسویگواضف یسا تاجاح نکد هسخراو هک وک زورو ندکرزب

 یدراردبا ترشعو سم رار دنکو ناسحاو ماسعت | هقلورار دنا وفع یرامرح و

 * تش درآر دیدآ ینآ ناسد و یا هم #

 ندنطفلهامنک هدنلوا تب كن هسماخ س ء طق هللا اهر اهظاو یت لمم(« ) |

 عمو اظفا ه ارا هب وبرد هنس انعهرهش هدنول هنسانعمرق هدنآ ن کلر دففحم

 هام كعب رند ه عبر لوصف ءل مس ڪڪ كل اد (تشمدرآ) زمهلوادعرا رکت

 ردمانا داوا هدرول حر كشت سیعشرارید یر رب اتو و ناس رام ور هکمسس اب
 ٭ ناضقر انمرهدس اکل لب« یلال- هام تشپ.درآ لوا (ت) یاب جس

 هسدیک هدسل الح 2 مع رات لوارواک ید هب انعم چ وا تش درآ هقش ندنول

 ار هدنیعم فور رر دوك یوا رو نعرهش هل فمالوایرابتعا

 هسلک قداطم هنج-اكيوک یعاكيار ههرزو | مچ دع اتر دیعسا كن وکلوارولوا

 KAL هتسرفر هدیرکد :اهجكنهرف ینا راز دیا دع ینو ک لوا

 تشم درآ ( هست )ر درا ی یعدسن 1ى لار دلو قم هه درآءامروماریذتو

 و د نوا هلا هزم ه دمدرآ هکنوح هنسانعم تنحروهقمردسفاضا بکر ت یظفا

 ود تنح تشم رواک هد نحر شو هدنرشاع تس ك هعط»وب ولد مخو رهقو

 مش اسیانعم كنس یانعهول یدک هدنرمشع ینا تس كنملواهیعطق

 ردلکد یخ یسسانم

 * ناروشن ادی- هلجس كالو ا لع بح اص #

 عسناد ردمعجكروئناد هل قالا نوو فلا نوجا عج هن رتآ(ناروشناد)

 هنسانعمو دو بحاصو تستادا رورواکهدنرشاع تس كن هعطقيفل نو اوب دب

 ةبکر لا تاودالا ف قبسام ىلع

 * تشولیدزابیدوقوا دناوخودمهفیدلک |#

 ردضام ندنطول ندىمهف نالک هدنتلاب تس كر هعلدق یک نوآ (دیمهف)

 (تنوا) ردض امندنلتفل ندناوخ رک هدننما تا كت هنمأات هعطق )دنا وح)

 نب نشو هلا هسقوفءانو فوكس كن همدم نشو یرسک لواوویمضو یرسک كنون
 ۱ رونلوا لامعتسا ی دردصم ےساور دضام هنسانعم ی درا ند: ظا

 مهر ا درک ی د هزرط هن داع هج وکه شيا

 جواها ارویتفكنهدو ده لا ذو ینو کک كن ارو یرمسک كفاك (رادرک)

 پسکو لغو لغش کحوک شيا لواردروک ذمهدماقموب هد هجو اوردهیانعم

 راعو



 ۱ و هد هنسانعم كر کس یه ندو د یعع تشز ی دمه

 و « عازورو نوک ي یغاواراذ آینآترام»*

 یارابلوا ند هس شن هلا ارویراعف م دو دم هج د لاذو هزمه(راذ1)
 دربراذآ (تس) ناس هح اوزار د ین د نیدرورف دسر افرا د تراماک ا ہک

 هبا هلم ھم لاد هدب رع ٭ ارناهج دادناماو دره نیکو کو خر با

 دج ا نیذلا سم ردا دا رایج دهدنراراعشاورار دنا لامهتسا هموق مه یانعم

 زا هکصاماف هزوٌم ىلا ی رکسلا لصد یتحرادآ لصف ی انقسا ( ت)یبطاا

 حر مظعارعن هدنآ لوا کردا كيا ینزوقط ند هسعت هنس زمسفلا هر ؟مدلاد

 كلن رره ند نوک یا كن هيس هل راو کس ك واو (زور ون )رولو ا ه دسوق

 یفنوا هلن ترام هکردنوک یدال وک هلج حر مظعار لوا رد مسا

 ن روکو «ناوارک ةزورونقلطمورار د كجوکز زورووهماعزوروناکو رد: وک
 هز اس قح وات اورردراو تداور یکی رام دنس همت هجو كن اوروناوادا م

 ا یداؤا یم و دزور و نوصکب دانا قلخ هذنوک وب داو یلاعیرات ر د قاتا

 بو. نا واذکو تک ریا و رابنب یناهج لج هاش دیش هم تم داور

 یس ههجوو بص یلاع تقرب عص معو لاکم بار هاوح عا ون هدک کهن ابرذا
 تاع دوتجو بو ڪڪر هوع جاترب تم ید هنشانو هس> ول هقرش باح

 هدۆد نوط هو حات لوا بو دنا عولط سن هدمدوب یدلباسولح هرزوا

 بوروک ین قئالخ هاکق ۱ نشوریلاع هکی داوا رها طور و ابضو عاعث هبتررب

 لوارا دید دمسشچب ىدە اراشمهاشراب دید تس و زور نيا !بولو!نامداش "لج
 علقو د نوک زور هکنوح هنسانعمهاشدایوانوک یکی یا هنسانعمردنوک یکی ول

 رو ا" تە : كن هسطق ي دي قر قوب دیوید هد نعداس تب كن هما

 وندشنوکدش ی ۶ د که دنا .یزکس قرق كن هج ات بوی د هنسمانعمهاش دی رج

 يفنلا لس ترام کرافوآ ناۋاز واکه د بعد ارت كت هعطقینلاز ووا
 لرد ید صاخزوروزو الرزز ورو هنا زورو ور دنا داد رخ ین کوک
 از مور طهرززا تخت ءدنوک قواد یس همست هجو كن وو

 ماع ماط هدنراد داوا عیج هنلاکشس, یس هل ج بورونذا هي ماعو صاخ بورولو |

 هی العو لح قح هب هل بو دیا تساسنیو او د نیو دتو تنطاس نونا وق بت رت نوچ || |

 مکجو قاقح لارداو مک اداو ابن هل دبس خوران اب رهاو تعاطاو تدابع |
 زورو ان ین :a اوج زیمآ حنو بال زیم تار د ۱
۱ 
۱ 

 ج

4 ۰۰ 

+ 
1 

1 
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 شناداژنی وز ه یرکخا نوز :نااس كيرز (تس) قتاهراردلموا

 لی ه-بم۰ ۳۹ (تشخ) رواک هد هنس سانه عااطو تی دمه # یرس وسره

 رکو هت الرکه نسسان چ رک ین هلا همقوف*ان و ینوکس ك ههم نشو یربسک

 رهم ن لاا دنامه ه نم لک زاد دز تشخرک از یافو (تس) رع اشهتخا

 تشخ هدمسرافو لغودو دمرکه دمور مند را بان هدو و یا

 كانهرف رد تشخ هنر روم د هر كعج وک ید مه ررد رجآ هدس رع و هت

 یھ“ ا لاکن Sas دیر تناهج

 (هقود) راربد كن لمف كنون هنمقر ر هندنمضر یرکب ل دنز تاکردت شم

 یکی اوب هکننوح یدلبا سوکعممشنو فا هدرببیفت یخ هبا كير وبر رغ مغان

 ردبل اس هک احو تەد“ .>اوع دا تب اعر همثردراو فرش كطفل

 » تشخ بان هز ین در دق ا دراک

EEO( تد )رع اش رار د نکس ەد ر < هک ق اع هلا  
 هسی رءاه (باتر من ) شوخ مشحدالح زن ۾ دز مر هحودراک ارز اشا

 Rd یهاکورلررونک هدلا هکرد هب ر هصقعونرب هللا هروکمءزمه هرزوا

 بشد اک آه دنکرتوهدمسرافزاروق هنفر طزومط هدننانتآ بومق هفالغرب ییحواو

 یا هنسانعم قار نمنالو | تقاطول طر دم ع ول بکر زتهدنلصا ظفلورارد

 و دواطر رواک هدنسداس تس تن هعطق یفکیا یارک رودق ارنعهزمنهکنوح

 هدنسماختس كت هسماح *هطقودد تقاط بات دولکهدناوا تم , كن هعطقینق رق

 يدلوا بلاغد وا یدناوالقن هصاخ یانعم ندماع یانعم هدهد یدک

 ردراو مات سن هد .و(هتکن)

 ٭ دنسدا د هسد ا هنرهنالکق فا وم هعبط #

 هدننلا تس كيهعطق ین دب نواوبد ېلق لد هکنوحردسسک رت فصو (دنسیاد)

 ندنظفل ندی دنس نالک«دنرمشعیداح تس كر هع طق یخشب قرق دنس در واک

 ردففخ لعاف مس ادوخ اما

 دپ تشز هنسا نالوا نکر یخ در داز وک بوخ »

 ۱ ار هک لزوک ھا هدج وم+ابو یک كنو وو دع عمان (بوخ)
 كنه چم ءاز (تشز )رار د تروص بوخ و ور بوخ بو دياب ہکر مداح ضوپ

 جس رار د خب هدب رع هک نیکرح ها هبقوق" اتو فوکسكن «هتم نشو یرسک

 * تشز یو و عطوزا ددزد هک تشرس دابو یدشنمه نکم (تس) یدعس

 ی دمه
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 ەز ەد ا او نکتر دلو تادا تسارواک هدنسداستس كينه طق |

 هک ا ریز نکع رز (تیی) رعاش تاودالا ف بسام یلعیدنلوا فذ اطخ ال |

 (هم) تسرز مهقابثلدو تسرز ناثلار عرز ۾ تسرتم یراکہلجزا عرز

 ر دمولعم ندق سام ین ارد ارحالا نجم لمر یر كن هعطقو |

o ۱تشون شح ولر سرب لق اروا هک هعطق #  # 

 ( 9233۳۸ 2 ترو کود هویج مهمات وام ار

 تس كن هعطق یئزکس قرقو داک | (اروا) تاودالا فقبسام لع ردظرر تادا | ۱

 تاداویلع تعج (رب) رولکهدنلو !تب كن هعاعقیفجوا قرق(لق)رواکهدنشلام
 تس كن هعطق فن د رکی واد شا (رس) ةيكر لا تاو دالا ف قسم يل عر داو هم

 بکر ها هم نشو یتف كناحو ینوکس ل اوو یتف مال (شحول)رواکهدنلوا
 ر دعب اشیدهدرلاشناور دس رع هس انعم هفنصع و هتک حول کنوحردفاضا

 یکباسحول هقش ندنول ةط سل اتاو دالا فیس ام ىلع زدی اعر ھت هچچم نیش

 یلصاردکعد نودا باقارباو نوسهرو تشحو یلاص هنا لو از ولک یخ د هبانعم ۱

 یهز ها شحول (تس) یناعلاولارلب دید هللا شح ول اف یدیا هللا حوا ال |

 نب رفاو نیس یت عع یا « دانآتمهب درک مرک الم هش هک ناینبلا عسفررصق ۱

 ٭ شل الرد ع یرمض> ر ۶ دکدب هلا حول دصام دانآ نکرز (تس) ظفاح هحاوش

 رس لق كنا هک ه عطق( نعم لصاح )رو اک دنعد ار تد كن هعطقویول د ید( تشون)
 توسوهرلالاویارسیرثک ا كنالوا مجرتموروک د م هد هعطق و نع ید زاب هنحول

 یس ودق هدااحرفک | یاتخ كن همظعم هنا هکنوحردرل هنس نالو اق واعتم هلزانمو |

 رولو | بارش بسانماک او راتومانهنحول سیدهرزوا |

 * تشحو كور موق و چ 2 رک حر »ارواح لک#

 هد رع هنسانغمروماجمومعلا یلع هلا مالو یرسک كن هسراففاک (ل ۳ ۱
 یروسلک » هدسر یروسلکو باز شدرکپ ( تس تس )رعاشژرد نب طو لاساه

 هز مه( لآ ) رواکهد هنسانعم قارب اربط کب ا ر لکی د مح ها رښفارطاز ||

 ع رڪڪولهوڌور وماچ واج رک هک اوج رکاب با فاکو یرلع۶كناهو كن هدو دم |

 تاف المزا نیمز (تد)رت الا حانزارلرید ح وراصو سلکو صح هدر رعهنسانعم |

 دز رخ هک هر و لهآ یت دن مه و كهآو بازکت فاتصاخ نامه فست نافوط | 1

 (كير) رولکهدهنسانعمیشاط قباریداای راکدند ضرالا تکوکو هن سانه || ۱

 E 2 رع دک موق هلا هسراف فاکو هلو منع ءابو یمهلاما نتنکلا ها :

 ج +۲,



۱ 

 ی فلت ارس سفت هل اونع یضامل-عف رب رغ مظان هک امافردبا دمی دن ات ینو ید

 زلواذوغأم ندملادرولوا قسم ن د طفل نتسر نالوا نارد صم هجرر دقت و

 لاعفا ءاسانالوا هنس اهمیضام تسر دوخ ابو | شلو علطمرب زذ مظانرکم

 مهفاف هوا ند هسراف
۳ 

 « شان اطول شوق و رس روز ااو كن نیا«

 فاکو یتف كه ووا (تن) یدک هدنعنار تسكن هتل “هعطق وادول (نبا)

 یدعس شرار دو دع هد رع یکن. دو دون دسو هنسانعم ششوتو شدرکس ها

 یرثک ۱* تشذک ناسرارکم یتفک و« تشدو هوکر ترم لار كتب (تس)

 ر واک هد هنسانعم ندزین دمهةسماسلنا ةعطقا اف قبساک راریدور كن هدانعموب

 ]| هدانعمو ردرد ص« مسا هرزوا یس هغمص ما ندن_ظفآ ندنک هدانعم کیو
 ندکن لوارواک ید هبانعم ىلا كت هقش ندوردزب "سد با هسراف فاک

 هدس رع هک د نعت نم یو ینا رولوا دايو رظاضعاندروک د

 ار هدتسارآ یا دف هکر دئوار مار لی نما عج تل ردرعش
 هدنک رترار ذناربسصخ ندنا یهاکر تن هدراوص هکر دن وا سماخرولوا كند اص

 هبقوفعات (زان) رلرید كن دابو كت هامالث رولو | ه دشن تا دا نسداس )ر د ۍدراک |

 ر در دصم ےسا هدنس هخبصیهآ ندنظفل ندیزات با هم ۰ ازو یتف كن هدو دم

 ندینات لوا ردراو یدیسانعم ترد هقشد ندنو هنسانعم سشوفو شدرکس
 دکهنامو رد ییسعع هدسرفل | عم ینا رولوا ینکر ت فصوو ما هغصندروک ذم

 عبار ر دیا ترشابعم هبا هقسف ہک ق ساک دما یعع ثلا رار د نو دو هلفس هد رع

 ندمتسرب (شتسر) رواکه دنا“ تم كن“ -عطق ین رب رکی ول د هزاز مروا

 عال قاحلا هجم نشو سکم یبقام هن ر هرزوا ی :هفصرما ندروک ذم

 * تسرزرم یکم ھر ھو ا نول ا یس دلج ٭ ردردصءآ

 كن هدحومءاب (r یدک هدنرخا تس كن هس داس هعطقول د یسهلسج ( یکمھ)

 هراج مالەد رع نوح کو ہک ص صخت تادا لا ارو ینوکسكنا هو نتف

 دکردقوشقرف ء هدنسراق هدناس لر رج هل هبا ار طیف ۰ نکلهنسانعمار ظله دسراق

 اراش ندا زمالشحرولوا ین الن ذکر ار ظفارولو الخ ادب هلک لوتار

 هر بسصا و هدد نع لوارولک ید انعم چ وا هدسرافرع هقشندنورارد

 ا هدر رع ردا تالوثلا موخو رقعاعش یعع یا یک

 اه رکیو دنوتارز هکنوحر دیک (تسرز) لاله یە نا بم عع



۹*۷ 

 ۱ د درته دد بول بووط رم هار ام ءا ترک یخ دمه بر تسدب یر ضخ یهرد سه

 بش هد هن زن لوا الا ما بعص لغلوا ادب را هرفح اب ج هلا هدنورو هدشآ

 رد سان کمو شوج دو هنس انعم هنابزا" بش هقشد ندراتولرارب دبش ید

 تاور هلبا هلچ هم نیس هدبابحالا ةف عج او رکنایهج كنه رففاذکرواک |

 | هلاهص : رم رم الو اتم ات یافونسبح و یرفن س ثر دشلوا ۱

 ار نببهیبفات بکو بش فالو هدانعم یکیاو دارا هدپس هفاقبط
 هنسانعم قلا هل هبقوفاتو ینوکس كنسو ی كن بسر اف« (تسب)و درشت ۱

 * د رفا تو الاب هک یا دخ ( تب )ی دعس جسر دالاب یخ دروک دم دنلب یلب :اًهم

 هندضو تسپ هب ین دو سيخ هلق ړطهر | نسا ٭ دن رذآ تسد تس ورک ت7

 دواک ی تی دا الطاالا

 . ٭استیراصنویبوج یداوارکو مه اب

 داتسارار د سوح هدس رع هک تسرپشت | یعع ابا هېچم نیغو یمض نیم (غم)

 | یتسرب شتآ خمنوحاوه » تفرکی یس تس د ربو تفر شوج (تب) یربمنع
 قلطم غم د مبه یک یراکدید یبوج هدبوج ےک سنی یم ید راو « تفرک |

 ین هرات فاکس زاد سر نیا ےک ر واک د هنانچهرفاک

 )ت ) ی دعس حش هنیانعم سوح یک غمیدو هبااروینوکسكنهدحومءابو

 هدهیانعمر اک وال ولطم دزو دتفاوار د مد كیړکا * دزورف شت ایک ل اسدصرکا

 (اسرت) ر د نت کار دنبقو نحف 1 گر دجالسر رک کک

 یدعس حس یراصت عع هم کف كن ه دو دم نسو ینو کس کارو کف كن هم قوف اب

 یک رناتسود م یرادروخ هفطو اش ورک « برغ ناز ا دکي چ رکی ا( هعطق)

 یراکدید ینارصن ےک ترار د ییاسرت هد دح او ٭ یرادرظن نانی داب هک ول مورح

 ۱ + تسر یدناط تب - د هسوصم تروص نال اط ٭ و

 حص هد رع که دوبعم یوم تروص ها هنوف و یعط كنه دحوم ءا( تب)

 ما هد مبرد # د نح رد م دهعللخ یک تبرد(تد)اصبم یاب امزرارید نثوو

 ت طظبفا رارب د صو تەډ هوم ناوح هل قرط هراعتسباو ۽ دند ادرز ٣شت ۱

 (تسرب) ردطوبضم دلا س ر نکرد رو اهدماوعناسل |

 تعارمغب دلو ا سرت د هل هبقوف: اتو نوکس كنىسو یراق كنا رو كن هسراف اب ۱

 e یردضمیک ت سرب تیر دیببکرت فصوو رضا ا ۲

 شتسرب ظفل یک دا تب ديگر دردم جد تک

 رک چو اه و

 تندر
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 هد رع هک رک ها همه **اخ و یراعقف مالو كم( ) كسک شا «دیدزا دنکرب

 رعاش میکش ردراو نادینندیا وم>ع وز کس دنا هکر در واچ بد رغرر ر د دارج

 ادرک نور مکه کت مدزکهر رک مدرامو مش وخ (ت) ردشع د

 > ER كن هعطق ین در د یللا (تسج) ممبساو اب هقان

 ردانضام ندا

 هزارف ید د هشقوبو دلب هج و غاط هوک * 1

 (دنلب ) هنسانعم لمجد رع هک غاط هل اا ھر اهظاو یعض كنهدو دم فاک (هوک )
 یلاع هد رع هکه حول هبا لادو ینوکس كن ونو یتف ګل مالو یھت كە دحوم ءا

 ایددلبارناهح (تد) ددعقاوهدنلوتوذلر ءاش ےک ترد تسد یب اةم هنسأانعم

 كټ هدو دم ءارو یرمنک كباف (زارف) ى ا یا

 يکتنرد بشن هلا نفاق هبقع هد رع دک شوپ هلا هیچم یازو یقف
 ۰ بشن اب وزارفوز ارفا و بش( تس )یک ور دات سارو اکہ دنن اعارصم »یخ

 الی نشد ه انعم حوانوا زارف هقشسل ندنو* بو بش ردنا بیدا دنزرُف

 انو دات کیچ تلاخ رز دض هکالأب خم اگر وک د مدنلب عج لوا
 كی درنو بی رق نعج سما واغاب نمی هت سب نعج عیارهاوا یصیو قحا هکنیسنره
 وربکندنود عب زا نیزا مچ نما ندروآ سس یتعج عباس عج یی. سداس

 2" ورایا یعینتفرارف قسعع رشاع ر دنابو قاب یعینازور ذو زورف ەچ عسات

 کرس یعجیعٍبلاب هر رح ییعع رشء ینائتس یعب ند شول ی*< رع یداج
 * تسب قلا سس ابشر د هوا نو ماهو تشد #

 هک ارو نانا یعع 4 لاو قوفءات و ینوکس كب ه چ٥ نشو تف لاد (تبد)

 رومشمر هنناتبکز ورد ارش رب هدناس ارش تال وین دنهاموع هساتعبزوا
 (توماج) رد و ص ید هنسانعم ناتسدزکورارید ید قاصق تشدر در هانارصع ۱

 هوا نعدروک دم تشد قعع هل | نونو یجض ت عض كن هدو دم ےمو یف كن هدو دم ءاع'

 » یس اد دو نوماه هدرکرفس » یسکد مآرب نام یابر دز( تب )یدعس خش اردو

 و دهوازودو یسهداز یعب روان رپ تشد ی۶ نوداهه د ڪڪ تھ رف ضه |

 ۱39ص ی جسلوا رزود نالوا هدنسارآ خاطموحهیروءثردروطسم

 نوا ندا فف یارب ها ه.دحوم» ابو یرمسک كن هدو دم هجم نيش (بیش)
 لب اة مرار د طوبههد- رع هک ار دغف ندنظفا بشت هل سفذح كن هح وتغم

 رکا tk A 9 تك هب نیدلارصانردروک ذمزارف

 ب



۱ 

 كن دود #لاد ر ۱
 (تع) یرونا کحنوسلوا هسرولوا كن نره ہک ق ازوطاتلطم ہللا ےمو تف

 ۱ یندمه ماددا زدن رک ار تا هدنب مدل قک و دوجزارگا

 یک کراکدندددرم-فلا هب ینرب ےکتنر لرد هانا وح نالوا یت رندن سنج ایراچ

 ۱ داد اب اددزا رد ما دو دده دق دنلوادا مه تان او. .ح اموع یددرغ لرکوعا و

 هناد طاشنزا مادودد(تس) یان ےشز ایپ یدا د هلا دد نیت | قرف ود هد 1

 نسو یتف لت هوم نش )ت سش) سد وخ هناحر ده دش برطم همه ۷ شد وځ

 یرصنعرارتوط قلاب هلک ۱ کرومد هع رک او یخ آ قلاده هسقوف اتو ین وکس
 ندو ۳ مسیهاموحوا داصوحنم * تسس نوح ند تسدوا ةرط( تس)

 ییا یطوم نالىکح قا كغم رب شالو ار واک دەب انعمز وقط هقشد

 ہلکا کب ارضم صع عیارزراغب هر لب نارمکن ابحار هکراتز تاب اصفرتشن |
 شقلا ند هبن اش دوقع هک نیش عج سماخرارید هنزا ,دکحرتاک | رارلاخزاس 1
 شداسرواکه دما ات تەد كب هم ی زوقط نوا تصش ها داص ےک هنساذعم ۰

 *تقلحو نسر ةقلح هن عناد رارافبهزاس هک یت مشیرب او یلیقرومنط هد همانفرش |
 ریکهز ینعچ عسات ناربل د فاز عع در افو نیسح ك نهر ذ نما د نک |

 × شک ر الو اس دس هک باکسیروسر د هشا#

 تکسیروس با هسمعسر ء اھو یراق ان هد دشم هم یشو تن هبسرو* ءاب(هشی)

 تیالصو یدره هما « ار ل و ر درب دسر بوح هشد ( ت )یدعس حسن هنسانعم

 دو هک ت بو لهک ابا ها" نیسو یراعض كن هیسراف* او كند ( سدس )ت سوا هک

 ره زار د لق هدس ..رعاک ار دیانوکت ندرنکن اح ندنام اسم یه ن دعالضف

 » قنم ناهجردسسدشنازا ۸  مسجالاباتدوبنانجابارس(تبب)یمظن |
 ندم شكد وخاب نتشکنالوا هنسانعملنق هبا هم نشو یع كفاک (شک )

 هناک ( هقطل )ر واک دنشکو دشک هللا عد الدقم اریزردرضاح ها ن د نظف ||
 یدااتراثبا هو هضم لّ "رمضم لکه دءارصم وری مظات

 #* تسح یدا رکو ړم هکر کحو کر دەر #

 لب رسک كنملوا فاکو هل هنا” فکر فوكس كن همت او یف فک (كمک )|

 رولکهنسنانعم کیزوک هد هبا هلاماورارید ثوغربهدس رد هکهربرادیو ره خد ۳

 شن دوس ا چ ا یرشن سعت یکم شج مددره /
 سم ی تهی سم رب

۰ 3 
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 ندید باه از ل ادو یرسک كىەدود# لادوینوکس كنو و یت كن هدحوم

 هب ا هلام اه دیاتغح یکدہمشتو طبر هدب رع هدنماقم ندیدنبر دسضامندنلتفل
 با هبقوفءانو ینو کس كنیسو یت كد هس ایم دحوم ءاي (تس») رریدلیسیا

 (ت) نالسهجا وخردهلص یلوا رو کم مدح وم ءان رددض ام ندنظفل نس

 ناوسشزاب مو کو هردنتسکش مات تردناسودثیدح
 ردردصمنالوا عقاوهدنس ول « نت-ز /

 ۷ دمسر ی دشربا نوعا داد ما نشرباسرداد#

 ۱ تب كن هسعطق یئدردیرکیوت دلدء داد هکر دہدیکر ت ف صو (سرداد)

 سا ندنظفلندسر( سر )رد هنس اندا دما ازا هدماقمو نکل ر و

 ندمسر هب مک تي هدو دم نيسو یتفكی ار (دسر) رد ل عاف مسادوخاب

 ردضامندنظفل

 × تسرب یدلوا صالخ و دنن اهر یدرانروق قعب *

 ی دضام ندنظف ند اهزنالک هدنسداستس 2 :هعطق يعزکسنوا (د اهر)

 یکهدنلوا ردضام ندنایفل نتسر هللا هقوف اتو ینوکس نو یتف كنار (تسررب)
 ((تس)نالس هحاوخ ةطمسلاتاودالافقسام لعرد هلص هرو کمه دح وم ءا

 نادهازتسدر نادرک نادهاش تسدب # یلک بو هبولز تو نزا مهاوصع

 هنسانعم تاغ و صالخر دیر دصم نالوا عقاوه دت ود نکل # نتسر

 * نالمتوط هتفرکو هد ور یدلوا ن الس اف *

 رالوعفم مسا ندنظفل ندوبر نالک هدننلا تس كن «عطقیففرق (هدوبر)
 تب كن هعطقو یسدکرت فصوو یسضام ےک رداوعفم مسا ید( هتفرک )

 ۱ ×« تسشیدهنیغا یل ار دقازوط ما دو هلآ چ : یدکهدنسداس

 هک قاروط اب همسر ءا ھو یراعق لن هففحو هددشممالو كن هبقوف:ا( هلن )

 | رفت سمث ریدر هکبشو خف هدب رع قف ەدىك ر تاک 1راتوط شوق هلکنا
 ندنود 8 هر شرع هیاهردقزد دن اربک ت سدو تلودع افترارد (تس)

 طه هراومه هرکص) دتساتطاخ رابزرد لو ار واک ی ځد هب انعمزکس هل هقشد

 راازرد هک كل هنکیا ین رار د ووا هدنکر اکا ہکت لآ یراکد تا ذاضتا نوجا
 مشیری اووشابتولوسک و هن ارایزرد هک ببکل وش تلاش رر وق هنکیآ نا
 هنگابودا ندکلساو ندزب هکهبروطاقلطم عبار تالکشلایناذکر ار وق
 راد دلی ارب سفن ولد هسک هيرو ط یراکدتی ندمسشیربا رامعع)رارو هنسن یضم)

 ۱ هست

 سماج
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 || یءردف تاداهحوتفمنو هکنوح ردقلطم دحج لعف (دنهرت) دنشعرک |

 | بالا دو کرمسک كن هدو دم هو یتفنار(دىهر) ةط بسلا تاو دالا یف بسام

 خرودز یهاوخر ححا (تس) یمظنممر دہظفل ندهر یر دص مر دضام |

 ندیودتشفنینک تعارف« ندیهررد |

 ه تدکش یدرقدرب یدروادشک یدکی تفر یدک

 هکنوح زیلوا دعرارکد هس نکل یدک هدنرشاع تس كن هب ا دی هتس( ترآ | ۱

 ردشلوا عقاو دش هاتف و داق تد دمهرد هقشد اسان ودوک 8

 رارکت لاوس هدنروصو یک یتبداوا عفاو هدنسداستع تنساوا هسعطف مکس |

 ندسشک نالک هدنعب اس تب ك هعطقیفقرق (دشک ) مهفافرولواعفدنم | ۱

 رر %0 ندنطفل ندر نالک هدروب نم تدس دول (در) ردنضام ندننفا

 نتسکد لا هقوفانو فوکس كنسویتف تفاکو یرسک كن هم سش(تسکت

 تس . كن هعطقیفح و یللا و دهمرق ة نکشم یرضاح ین یکتردض ام ندنظفا ۱

 تسکخ ناتبرازال» درک تسدحدقوح مراب(تس) طفاح هج اوخ ر ولکه دنعدار ۱

 ردر دصم خم -۱ه دنس هخبص یضام تسکشهدَس ول نکل * درک ۱

 ٭ نقحاق سانوط ی ءان ههلھ لر کتسد و

 ود لا تسد هکنوح هتننمانعد یموط لار دسنک رت فو تا (ریکتسد)

 بازو یرمسک كنهدودم سر اف فاکم کر واکه دنع ار تد لر هطق ین دنیرکب أ

 ىلع البق سما رز ردم لعاق مسا دوخارمضاح ما ن د: ظ دا ناف رک

 هتشیاردبکمرضاح ما هنسانعم توط لای دمه رول« درک ر درک نوت6 1

 هروکه ندمصصتهدناربا لر رخت مظانهک امار درلنودرلانعمنالوا ءدنسرهدراتل |

 نقحاف نالتوطندلحا یراکدروتکب ووطندنلا هڪلتو ط هسک( نات یرٹک ا | ۱

 ینهدعاسش كر انس ره لاا دوا تفت | ۱
 هردهللفر دط رش لامعتسا هکلب زن | تب افک هدعاسم طقف نکاردراو |

 * تسو ددا یدلغایند تفرک یدتوط # ۱

 نتفرک ها هسفوفءات و ینوکسكنافو یرارسک كنارو كن هسراف فاک (تفرکی) ۱ ۱

 هر م ةدحومءادک دنا ارد هلن وکس كف ان

 لاسنماو دحا هدسرع دا یءدسراف مدل ق قنسام لع رد لص |

 قاغع و لا هة وف ء ات هدنانغح قع ۶ وط هل اط هدنک رترلرب د عنمو سدح و ضیقو

 ءاب (دندنب) رردیا لایت دون دام تحت



 ۱ ؟

 ی د شوخ رس هسخاوا هوډ راربد هنالوا هچ رټکن د هبت مه لوا شوخ رس هر هراو

 یدالق هجرت هلدسحیعومش هدر لاشن اوه دک ر تر ددسراف
 ٭ تخ ارت ید الع كب نامه تساحر یدقلافآ #

3۳ 

 ھم ءاح (تساح) ةنکرلا تاودالاق قدسام لء ردنسک تادا (ر (ر 2

 مززا (تس) كب لقزرممر دض ام ندنظفل نتساخ هل وکس كانسو یقف كن هدو دم

 بلط (لاوس) تخاس هنا ماراجندادو مرک تساخر ه دشنورب نمندمآزات
 یکناقرف (باوح) ردهوک هن قرف هدنش نتساخو هلا نتټساوځ نالوا هنسانعم

 تمالعواویسهلاماكناخ معضل او حفل انپ نالوا هنسانعم باط لوار دند هح
 كنالو | هنس انعم باط ینا د لفل | طقفو هع رصف نالو اه دلم ورد هللا فل او

 كنو روک ه دنهاوخو دهاوخ هللادبا هباه كنيس هرزواسابق قالبقتسم
 هل ادب هب هم ءاز ك نيسو یرسک كنهدو دستم ءان هرزواذوذش قالقتم

 هاو یتفلن دود هءارو یرمسک كن هقوف»ان (تخار) ر هدنزبخو دزبش

 ید هکر دض ام ل عف ندنظفل نخ ارت دابا هسقوف ان و نو کم كن ههکم
 نالانقشاع لقب » ینوش نازادننکسافوزاب رکا (تس) فاعمل اوا همس انعم

 ورک نتخازت

 » تسشن یدروو اید دهآرد یداکور ګا
ah 

 يملا قرقو دور یسءب نورد یم رد هکنوحر دیک یی تام (دمآرد)

 تس كن هعطت ینزوقط یرکی ون دیداکدمآ رولکهدس:>-رش یی ار تس كن هعطق
 هتشب اب ناچ همه دورو نتفرز »ناچ هدمآرد شن دمآرد(تس )رعاشرولکهدنلوا

 هنس انعمورحا هدمسکدا یهدردزاج تروص تردهدنظفل رد کیا دنس ول

 دوخا تادا نا هنسانعمورګا لوا دوخا ننس تادا هد س نکیآدوخ اب

 كنه چم نشو یرسک كنون (تسشن) ردلکد بض اتا کا کا سکعلاب
 اط یز ضاج نما ےک ردضام ندنظفل نت شن هلن و کس س تلندس و یف

 یدک دنس تس
 ٭ دم۵ رب یعبیدانروق تع رگب یدحاف و

 تد لا هعامق یفق رڌ هللا یرار نک ا روڭ همسر اق یاک (تع رکب)

 رد ل سن و کر لفاک هدم اقمول نکلر د.ضام ند نظفل نع رکنالک دنشل ات

 لاک ةطبسلا تاودالا فقسام ىلع ردەلص هروسک» ةدحومءاکهدسالوا

 یباج هزغرتابکی ره ٭ ےشجو دنا دندیدرازلک ثشوکرب ناوهآ (تد ) یدنخ
 مس



۱ 

 تموهخ هار « دشهتسوس هکدالوفورزناز (تد) ورسخرم شار دشالواو
 ماوقمالوارداف هزوس نده رکهدابز هتیبوس هدب ايالا ةة * دشهتسدناممز |

 ردم هلاصتا نعم جواو هکر یا مهف هاب وشره ةف كلب وس ىر ەناقط ندا

 لب | هیس رءاهو یراجتف ك نارو كز هدو دو اووین ڊو کس كم ویقف نا (+ راومه) ۱

 اه طتفو هزامه هلبف دح لواو طو ندیا یندم ماشنا ما دو همه عج

 | بغل ترد هدبول لاج اا هل ف دج هدکن مكد داور اومه لف دح ك همعمر

 زراکه جهت اتمد ناڈو ەن یمهزادنا یر رهندتغل تردو ین د مهر دراو 1

 » تسویب یالوا لیصتمهلب ربرببوشالوا #
 ردیضام ل عف ړل کف لواوو یوکس كب هغ ءابو یتف كن هسرافءاب (تسوس) |

 مهو مرالمه هاند قمر دش الواو قش الوا هکردظا ناسوب یردصم

 . رولوا یدعنم

 ٭ شوداشو ما ها همروط ید مرت هساحم # |

 بارش سلح عج ہلا ےمو ینوکس كن ہم یازو یتف كن ءدحوم* ا (e7) |ا
 اه (ت+) ىنا سھقیر زن ےک یلاصشو خو ین امهمو تبع و شبعو ۱

 هبرقرب مر یدو # یط هحو هدرتیکه حتاوسقابطا * یاراس مرو نکم چ

RSE ay, 

 ارش هلباتبعج بوااف هزودنوک یی هحک غب رارد هکمحما بارش لصتم

 is كن هعطق ینزویوا شون هدماتموب هکنوح هنمانعمالمجا

 صاح رداکدرها فن ردزد صم مسا هرروا یس هغص ما ندنظفل ندم شو ! ۱

 اریزرداکدرها ر دیر دیصم یانعمدا مند نافل جا هاو ندننفل شو اشو ۱

 (تس) ظفاحهسج او خر ار دنا دا یهیردصمیانعمراریدروااروا مقاربقهدمکزت |

 ندنو» شو داش ون كنابو ےشو ن را یورب × ندروخ بست ع سرتزا یکناخ بارش |

 یس ال تس كب هسعلع# یزکسیم رکیردراو ید يرلانعمز ار لنطفل شون هقشب ةد

 «تسیمدب)رد هثوش رس ندنآ تازسآ مه# 2
2 e 

 | نالوا هنتسانعم ونک د ب هکنوحردضصو بکر هلن وکسكلاد (تسمدب)

 فوکسكنئبسو تفك ہم (تسم) دوک دنا تب كن دعطقینتسشیزواوبدانق

 هدنسب د شوخرس هبا تیم هک ام افردهنسانع+شوخرس هح رک | لا هبقوف اتو

 یزوک فود نا هدابزندرکسم برش < ده نك ل ون تسودداوقوف

۳ 2 E 



 ۷ هی."

 هدنم اتم هسراق* ؛ایهدنول ری د هبا هل رع کی س هرو هبا همسر ءا (تسداسب)

 ا نکم اد دم (ټس) ر روکش وار دز اج ی د تس داس هد هلا هس رع ءا

 هلا هسراف ءان (تسداشب) « دربپ تفلاو درا فالخ تسدا تاد
 یبمل یک تسداتسدهدسبراف هند اعم كق هد رعردتسداس لب اقم هک نیش

 کود هلک ییاو ه تکشنابزو دشا:یرواد « تسداش ,نربدا دو دتس(تس)

 ردکعد هلا ندکواو هلا ندکو ص یراسسک رتیانعم هک وح ردلسو فا فا
 ودالو |ش ر واکه دنعبار تم كن هعطق یزو قط ی رکی ود هسک 7 !سەکاوح

 تب كن هعطق ین دب یعرکی و د لا تیندرواکهد.نازنا تم كب هعطق ینزووا
 ید (نیشب,) ر درا دمو ا لقن هصاخ یانعمندماع یانعمهدعب رواکه دنعدار

 یوش هدنک رتنکآ رددبک اتنونردنوګا تەب هتک ءا هکنوح رد,سراف

 هران دو مهر دیرافدا مهو هئو دقن هدم اقموب (هم) یدسالقرمسقز هل دسح

 طفح افر د رال ماش هنسیریغو

 ٭ تسدیداب شوب یل اراد ورناتسدکنب ۾ تو

 هنس انعمرادرکوزوراریقفر دیعج كنس دکنت هلتفو یوکس كفاک (ناتسدک-ت) 2

 یل عر د هج تادا نونو فا کهدنرخ آر ردبا هک هدندراکسمو لمع ین دمه

 تسدکنتما هدنام» هراوآ ناهجرڊ ما هتشک (تس) یمطترم مدل افقسام

 هنسانعم لاراطردفص و بک یدیا كنب تس د هدنلصا تسدکتت«م راڪبو

 رواکه دنښما تب ك هعطق یتسشپ نو او دراط كنت یدک 8 اود لاتسداربز

 منسانعم وللاراط ب دونلقیبرکرت فصو یک مشجماسضرخ اتلاو مددقنلادعیف
 هک (هعطق) نیم ب اشو یلاو لصاج یو تسد یت یە (تسدیداب)یدلوا
 یبوخ » ماع بصعتو نز یافورب« تس دیذاب دما ناز یوش هک کت يزحراچرب
 یرکیولدلیداداریزر دکع داوهو لب هدلا یسسیکز یانعم* تسم عضا دما

 لعد طظ تادا هحوتف مد دحومءابرولکع دننمام تب كن هعطق ینکیا

 هافنآ نیسدق تسدةطسسل اتاودالاف

 * مادهرامه هراومهو هتسوس ید #

 *انو یوکس ك نسو یتف لو اوو ینو کس كن هت *ابو یقه كن هر اف ءاد (هتسوسی)

 همیسوس دان (تس)یرون ام کس ماد هکهشیمه شعب هیهرداهو یتف كن هو

 نالک دی عارصمین دهه نا تشروحوء اوخ د یور# دسح كشرسزا

 شالوا هت رار یعد طول مو للصم یعع ردہل و عمم سا كذطظفل تسوس

 یدنالواو ۱
-. 
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 ETE ای وزا 1

 ۷ بداو لعرولوا تعفر بس # ۱ |

 ین دەدراشنار دہ رع (تعفر) ید هدر ع یداح تد srr ا

 ید مهر ددورعم (بدا) ید هد یفهر كك شاد )ع ) ردلمع سم |

 رول ماعلا ىلع صانلنا فاعع هجر دقتو ارد بدا هتغلا

 ٭ تسخر هد ات همنوح الفبا" عام ۵

 كەد درس DA CE رش یا ونع لّوا هعطق ىن ة زمه و( هعطت) ||
 ر درسا تن ف ندس ام فورحو ند اعد فورحو ندنج فور لف

 ةدح و مکه دنار(افب) ردنالوا ندینابم فور نالو ادوصقم ڪاما

 ابا نيتكف (كالف) هاطعسل ا تاو دالا فقس اك ى ر علا فة رال اء اما نع هحوتفم
 یزاعیانعم هد هاقمو نکلژ دامعن- ہم ی د ہدرلا ثنا ردس رع هنسانعمناه-آ
 فرسزکسیرکب هموطنمو هکنوح هلوا هسهوظنم و دا مم ندکلف کر دبدن
 ی رکب یخ درق لزا نم ندنغب داو | لمس *یلرتهزکسیمرکد كلف ميکتردبت ره هرزوا

 امعملزتهرکس یرکی هدکوک (یونشم)لدسش# | عج هد هعطقوت ےکتر دزکس
 ارت مهو طب و نبط رشهکلس * نوا هللا ترة > ءاضررر مدنادع * نوڪ ا هام

EIDE ATE samme 

 هفرمص هرز هح هذرط هرن ٭ عارد عداس مه هعنه هعفهو ناریداعتاره عاعشرب

 هدلبد وعس مه هلوشو باق ۽ لافس یا لاک ایا دانا زو رفع ین د مه # لاسواوع

 رمسشلاو)یلاعت قح کت ٭ اشر مھر وم مدقمو هسخادوعسم# (اتعلب جاد

 ردنظخ)هدنب ا" هم نوحهوق رق یزاحم یادعمیح رروس (لزانمهانردق ۱

 لی ودی (هم) یدک هدنشل ات " كن هات دعطق و دیک (نوح) هکنوح | |

 دنا تد ك هعلق من در د نوا وتد عماله دنا یدک هدنلوا تس كت هسماح

 هدنحرشو هدنس ات تب كن هعطق ین دی رکود جات یدول دقاکی(خر)رواک |

 ات فر (یعم لصا-) هکر لا تاودالایفیبسام یلع ر دامیر تادا (تسا)رواک

 هعطقو هکنوحر دق کی دوخ ابر دعا یک مال هم هب هغ وب عب هک ف یس هعطق

 هدو دش تک: نوردو یدلواقاکیو حبات ناک ل لوا هد هفک لت اوا ډه ایف

 یک اسه فورورق لزانم هن ر رب ههطقلارخآ ىلا نالوا ا

 1 ا هد هساوا یکحر حس ۳ تلف ات 9 ردباصم

 ۰ تسداشس نشو تسد اس یداوا یس هرو 1



۱ ۸ 

 | دعامو گر کا » بترد مدش تخر باتو هزم میز  ترس>و مع نیمه

 دابق (ثی) دروي نااس هجاوخ نیغلوارومشم قلخب كايا هننادرکو
 ۱ نتشب وخ بت هنشر باب ددنب یشره هوا كىل مد مه دندن ی هتشر

 * ندناوخر دةموقوا لسد وک ی *

 یس 4# لا هن ا" نشو یرسک كن همم نشو یعض كي هدو دم فاک (شسش وک) ۱

 هدنهوکش » یوق دش فرطو درهز سدوکر وح(تس)یتناه قملاح عل ماقهاو ۱
 روا کد هنس انعم لاثقو برحو لا دحر نح ین دمه ٭ یورس> تاو د دک

 هلمتاسلا هبگ*نیشزوسکم یلمقام هل را كن رضاح یهاندمشوک هدانعم یکی اود

 یراکدید قلاب شوکه قشر ندران و ةم دق دعاوق ف قیسام یلعر در دص مسا ۱

 تمالعواوو یس هاما ین او حفلا نیب كن هجقمءاخ (ندناو-) )ری د هد هفرظ یی
 هدنک زتندناوخ ظفل ول ارز ردر دصهه:سانعم توعد دوا تارق هلا فلاو

 او الا مبتلا سام چ زنش یف قیسام لھ ریا کچ اعم یی اوہ یک یموتوا

 هدد سد اس تس كىلو ٌهعطق یررضاح صا كىدناوخ هللا شسوک طول (هش)

 یدک

 هل تنک«ناتسادد اتسنا هحاوخ

 كمجو فااو تمالع واوویسهلاما محل او خفا نب كلهم ءاخ (هحاوخ)
 هند انعمرزوو کسو نیش و لام بحاصو هنا دنوادخو د اتسا هللا همسر ءاهو تف
 ۳ HAG OE (تس) یاطا بشر دلم ع بم

 نوا هک اماف ردرمسفم هد اوخر درمسهت دا ۷ دیتا متد ده

 یتف كلاد (ناتسید ) رظتنافردسکعلاییسع هدنرمخا تس كن هعطق یا
 همنسات هم بتکمر د ةف ندنظفلناتسربید لا یرمک ك: هدح ومءانو یرسکو

 ناتسرواکه دنلوا تس كن هءظق ج وا قرقول د بت اکر د هکنوجردناکم مسا

 دوس (تی) فان < ةبکر ملا تاو دالا ف قبس اکر دناکم ےس تادا

 ون امسن باز OS اره و یفا دان لع ی 2

 هد هحوتعم م۵ موح سه یروعش ی رلظدارمب دو ناتسرب دو ۱ واوب

 یدلبا ع, رصت هد انعم قیرارسکو یراق او ارا هدهرو کم مو

 ۳ × نلعف نت اللف ن الع اف ٍ#

 ۱ لاسی-اد-ناوردصرتک انکل ردندازحالاسدسم لدررح «-عطقوب (یعن)

 [ لا یمکو نوو فو ذح یبک ك برضو ضورءرنتح او نوح یسضعیف |

 کیو



۱ ۱۰۷ 

 .هدسکآ هل ار یی (زررتخد) هبا هدج او ارویربمک كن هقوف ات (نر تخ
 ررر د رهع (تس)یناعلا و اروکنا بارش قعهداب ی ءعر دفا ضا بک 1

 یل ک رتیانعم ران وب » هدوسآ تبعع رکف مغودردز موش × در دوقن مه دیم ۱

 یدک هدنناس تس كي هما عطقوب دزق تخ درسا اریزرولوا كد یزق مزوا |

 یازویقتف نار (نر )دواک دن ر تی كن هعطق یفکیا یرکیویدزقرتسخ هر

 نانزرهدنسسماخ تب كن هعطق یه جواز ووا ےک هنسانعمغابو مزوا ها هد ۱

 ابا مەر ءاھو یراهف كلا دو كن هدو دم هدح ومءا( هدا )روا ڪڪ ود یچغاب

 لدبسح یویسشهدیکرت نکآر د هنسانعم یکه دیک تر هدب رع ردسراف
 و

 ی دلو ریست |

 ٍ × تاع تاب یس هجرت ی رع ٭

 هک امافردراو تاعریند هرس زغ هت الط صا و, هوا كنس انعمرټخ د یعر

 تنوژررتخ د هي هدا( هس )ددسعاجثنومرج ارز یدعب دبنءنیاوزردزرف | 1

 هرجنالوا ندنربسغ كءزوآ هدبة مةح ري سفتت هبا هد اب یرات آو بودناقالطا بنع ۱

 تابهسلوا ثتابخ ما ب وابزو (ربقفلا هقمانل) ردنوجما هسنت هنکی دلش ددا ۱ ۱
 هر وکرو مه دق مدرک هشوغآ بل« بنع

 * حوا دورك هلاصت یداوا#

 یتف لم الو كن هدو دم جک ءاتو ینوکس كن ءدحومءانو یف كن هبق وفءان ( لاحت )

 کاک قحرقنالوار ه اظ هدهفش دالر تو ند دکتر ارج هللا هسمسرءاهوا

 ها ہح نالو اره اظ هدنرزوا هدا کءدح دق لب رطهراعتساورارید قحوا هدمکرت

 نیربشبل لات هدس (تس) یطظترمم تا رت هح ورب هر انعم یی ارل د خد |

 كن هدو دم ءارو كن هسراف فا ڪڪ دنور لاس رد ی لاحت ن انج * ارنهد |

 هنسانعم قجواروپزمیدوب هبا لادو نور كانون یف و اوویرزمییک |
 ٍ راشی دوکر قرلمذه |
 ۷ آه هس روا د هزر م هرتډ # : ۱

 | کهمدرتد هبا هەر ءاهو یتف لن ههم یازو ینو کس كنارو یتف كمال (هزرا) |
 ۴ FE DE هلغلوا یسمهرتدیدمهرلر ید هښعر هدم رع

 || ك ەىقوۋءات (بت) شدن و شابا ولو ړنت ن انج » شدن زا هژراپ دنا نیمز )ت

 | نالوا هنسانعمتزارحو را هتسیاو هتس دز هک اع یج هللا ہدح وم ءانو یف

 یم دش هتسخو فض( تب )فاما اوبا ارد بات بن ب ودیا بد ردفا باتا
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 | یلکودهدنک زن لو عج هدر ء ها هیچ زء اهو یرا هد لا هوكن اه (همه)

 هنسانعمورس لجضکنودو دم ءارو یرم دک كنیسو یف كن هزمه«دیاتخس بدو

 « به یعب یاتفح ری دورا ررو کت
 یب اور د ڪک د لذ اغ لمعت سمه د ها اعم م اقم ه دپ اح هل ورس | هق شد ندنرد
 هک لکوک هورم.اباتو بانا اس راك وغادننک (تس) ریش یلعریمهیانعم

 هان و كہ بچ ٥ نیغو کن ه.سر اف ج (یاتغد) ورسا بانط لکا مشی اک

 هد نه رله داب مزبالاح ز د اسل رت لصا هلا هتک ءاب و یراکف كل هدو دم “ق وف
 یوا تب بلوا هعطق کر د ٹھلو!شارتور د دوخ اه ندنانالوا لمعتسم
 ردشهواناس هلا یه دنح رش

 هلو هجاص ی زوس هکرهوک هزره#*

 یک كناههزره هکاوح یکو ص هو ابووک هدو مير دکر ت فصو (وکه زره)
 هدزوسهدو مو هاو لطاب عع هبا همر ء اهو یت كن هبک+«ازوین وکس كارو

 هال تا كنسا وا عطق قر هلوا یک رت ف هو وکر دلمعتسنم هدیرعو

 دانو ديا تشنندلومم السا ادتیا ىرىبەتەجاصەزوس شون (هنش )یدک

 رشتنم یکه ج اص د هور كلام ةماعاسلاح تو منم مهک قام واس ىلع سانا

 ب هبا دشدمآو دشابو دو ديمو دو( تد ) رده دنسهدبصق نحمر رحش مظانیدلوا

 * نح“ یاجاص ی دیار ود اص یالوا ی.راخ

 × بک یدو فازکی س انعم فال ٭

 || رافت یاوءدمک فال هلدصف ن هم یازو یرمسک ك ن همسراف فاک (فازک)

 یھر (تس) اتالومترمطحرارب دید هقازک ها همسر ءاههدنول هنسانعمللا

 أ راس دمه » دیو ی فازکد بان هناح یوس هوا هنانهوا قوشعم رک وهح

 یر وعسس نکا رروقوا ها مش قو هماع هدانسعم یکی اور واکه د هنس ان عم د> یو

 ها هدحو-ءابویتد لفاک (بک) یدلبادارباهد هروسکم هدنکنهرف مو سه

 ۱ و ااو بک وزا یک ات (تد) فافشروک دن فالو لواردهانعم یا

 ۱ ۱ هدماقمو رک هنسانعم یگادروا ینا (دود فافشرمسههک و نوح « دوا

 ۱ رد سراف ه کاب یباوعد تفت ابا افو یت كنه دو دم مال( فال)ر دارا دا رھ

 شر یراعتسه(تی) یرفت سم یدناقر فت هل س- یو رش هدمکزت نکل

 ۱ : × فالورک زا شناصخ یلاش ته لسو فحزا

 ٭ كعد ەدارررتخ درر ن> د #
 SI ی رک
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 مجصاروا هک نارکسربس ناف خر یهز ها یلاعت (س) اصلا هنس انعم |
 عع هبا لا دو ینوکسكنافو یتف كن هزمه (دفا) یناش هامرهاظدو تلود ۱

 هما تل یدنارض اح رعاندنظذل ندیدقا نالو اهتسانع. بت هدنلصا بک |
1 

 * بسن | ناب اشو هد اش یخ د# هس اھم
1 

 نت یاش هل وکس كندو یراق کل هشت ءابو كن هدو دم چم نیش (هتسپ )ا
 هت-ساش هکر .نآ ره (تد) یعظلرمم هنسانعم قد الو بس ار دا وعفم ےس اندنطفل

 هب رح سا ندروک د م نتدساش ناناش# تسد جان هاش ار تلسواه ته جات أ

 دن اشو دناشیالقتسمارزرد همشم تفصد اوخ ابلعاف مس اقا نونو فلا ۱

 تک یاد لدناباش ٭ مرکنوح-ناکما ملاعول لو دت زی و

 ندنهتسیاش هک اماف نو او | بسن ارب ہفت هلا بسن | نظل نا اش( ل !وس )ناک اش
 اپ انعم یر یرب لوعفم مساو لعاف م -اهدیسر اف ( تر

 » هک د بس انتم نامہ یدلوا ٭

 نوویتف لنهدو دم هنس راف ء او ینوکس كننسو يتف کن هہسراق ےج (نایسح) |
 PE E FE طبضهدراکنهرفو دتل بتکو د هنسانعمواقشا ر وواتشقاب هلا ۱

 یسالواربسفتو طض ود هنمو هفمولقش اریوو ات اكنظفل ناب سح همی و هتشلا

 یداوابس هرات او شود تنام یععنامسح كلام او لر رخ مطا

 ردنا حاصوا ین اینا عارص ھم ےک

 * بس ی وهف م هع دواقشارب#

 هدنتادنیطانان دن فرجا اتش بس الو نی زکاشلانم نکوا دهد

 رد اع اف مسا هل قالا نونو فا هن رخ حح f ها نونا ند

 ۱ ` ٭ر دلمعتسم یخ دە دس راق ٭
5 

 ردن وه هو طول یه هب ینا عارصم |

 ٭ بغدغ یل | کج هدب رع ٭

 هدناصا هل رلتوکس كب هدح و مءا یکی او یرابصق كن هستم نیغ یکی ا (بغبغ) ۱

 هدروک ذم یانعمهر ف ص یدا عوطومهیردنافراص هدنیلا یزاعو لرغص

 ناعما وا شاز بدوا رع ی دق شو نکآ ی داوا میش

 »کم اروهآ مح مھ ×رفو نسسح بغبغ ساب لک راع نآ( طجص ت )

aلفغتالفر درب اجد بغ هلىفدح لی هم ا نیعهدنول  

 اتار دیلکو دهسا د همه # ۱
 سست تب تب س سس



 ۱ ف
£ ۵ ۱ 

 ید ود سدا

 ناعف نلع اف شالع اف #

 5۳۰۰ هکر دیدار الا سد م فف رح هعطق و یر

 ر دغی سم مصا ی کو لصا یمکوروصتمنرب یهکی راب ر ضو ضورعونومخ

 ۳ ,AERA |ناوعفو ناہعاةمو نتالءافرصق(هبشت)

 یرالبفام بوش و دیرانو ندرانزو و هتشیار دتر اعندناکسا ییکرصمو فن
 ررونلوا همت ود روصقم هدق لاو لوعفو لسمع افمو تالعاف بوذلو ا ناکا

 ندکق |هدایز فرحررب هش رارخ آ لرانزورو نه هدننزو ل عفت (غسس)

 رارونلر اهسعشو د غیسمهدنرق دات نالوعفو نالمعافهو نانالعاق هکر دترابع

 ردمواعمندقبس امراح الط |

 * تاج ا تاک دشر وکر دک نمش و د ٭

 هست وعضم (ال خان الفدنعا ل تبیبح) بو دیا بانج اوز ارتحا هحلوا هبوب

 واوو یمضللاد (نعتود) نس هل وا هنبکح درک مالمو هنس دز تماد

 کار دزنواو لصالاق معخو ودعیمع هلتوکس كن هيچم نشو لوهحم
 ر رواونوحما یرطاخ ك تسود ینو م ر دبا یحاصتحاحیدآوشموقزوا

 سوب یاب« تسیهلب ندرکه کت نشود یاهعضا وار (تس) باصیدنلوا
 *اهراولد دنکفاابزا لس

 اه بر تمعذ زا بل اون ات ۸

 (ب اور یدک هدنحرش یاونع تنماوا علق يهزم هو * (هعطق)
 قشع (تس) مرعاشزا دنا هدرعشوزاب هقح عع 95 یخ

 8 داع دنسشک ی طاس ودرکی ګل اود ٭ دید هره« ناو هقح نآوح

 یک یی داوا فة ندسوهلاو با سوی و يکتنردففن ندیم وال صق

 ةکحرل اتاودالافقساکنم ینعع (زا) هم دةم ادناوف یف قم امکح

 یدگهدنسات تین میاد (بر) یدک هدنا تب كن هجا بید( تمعن)
 بلا مزال هدااح ید داو اندنتمعت كنىلا عت بر هدا فرح هب (یعملصاح)

 روک ذم هد هعطقود ارز ردهعطق دوخا هعطقرزادیا هدیعشوزاب هق>دوخ اب

 رد هنن كە رو لابقا هسفن هذ رها لۆ ا یرثک !تنسلوامحرتم

 و بعدفآ یهز یعب لزوک
 لزوڪڪ هنردن نڪ هک هارسک كن هدو دم ءاهو یتف كن هم یاز (یهز)



۱۳ 

 ۱ هجا داف
 ٭ با رخ هناح هلک | فدارتم «

 صا کاو جرد ه فرع تق قح هدلهاجو هبوغل تق ق هدسلغم (بارخ هناح)

 یدیابارخ ناخ هاب | هرو سکم زمه هرزوا هجر ءاهقر هلوا ییبصول بسکرت

 هن ارو بوناق یسکرت فصو یک ر دامی د هز مهلا فذحدعب هنسانعم وا هنارو

 ناروب |ا رس ی دک هدنعسات تس كي هثلات هعطق ود دوا هناخ یدلو | هنسانعمولوا

 ی : ۱ رار دین دهن ا رځر د هنسانعم |

 مک الب قاشح لو اسال هساک # ۱
 یشاددنح × لحجر و ناز ا نازو رفارب لد( تس )یلسماعنیدلاء بس( سیل هسک )

 كنسو كن هدود+ فاکهساک ار زردسکر تفص وهدّنلصا * یلعو سیل هساک |
 یصنلواهدسر هلا مخو هنسانعم قاشح قلطم فو رعم هلا همر ءاهو یراق | ۱

 راهدیشدلوکشکو ل وککو شاک و سار ولوا هدرلا دکو هدرلن او کردا
 ندنظفل ندمسل نالوا هنسانعمقمالاب لا نیسو یرسک كنه دودم مال (سل) | ۱

 ردففح لعاف ساد وابا |

 ٭ تام روش هلو | ه دعلو وافا اط #

 هشدار دشل وا هفررع تةق و د قوا قلا طه دکر ت هب هنسک و الشم وهکن وح |

 دعوم د هجا ہد د ے کھا ردن درم بعت یکی دلی اد رقت رر مانی دوب |

 هکر دقوشر دس کر فصو هتسانعم ی ول ترش (باسترپش) ید |

 ردو زج ندرس دماقمولا 1

 ۵ هک کم مراي وسگزوسول ق

 ردا عارصمیجرتمو رمق مر د هچج رتور شت عارص مول |
 ٭ بار د تعوکب ار نك“ نا

 ینرزوواوددزوس (نض-) یدک هد نهار ت كن هثلا ةعطقو دوت |
 ۱ ةنکر لا تاودالا ق قبسام یلعرداو هةم تا دا (ار) روک« دنعیاس تب كت هعطق | ۱

 عزا ضم ند نا فک نالک هدنسداستس كن هعطقینشیلا (تع ءوکی)

 كد هشت ابو یم كندودتسراف فاکقالبقتسماریزردهدسو اکتتم سفت

 ميس که دنوخآر درلص هدحومءاکهدنلوآ یعساکر ولکه دن وکو دی وک هلق

 رد بطا حل هتمرعض هنک اس۹ قوق 1۳۳

 تست كانلو لو د هلک ۲ (بایرد) ةيکر لا تاو دالا ف قبسام ىلع رداوعش

۳ ٩ 
۱ 
sad 



۱ 6 ۲ 

 » بساشو کرو دهم لوا مالتحا #

 بهم نشو لوه واو یم كفاك نالوا هس راف مه هسرع مه (بساشوک)

 حوا هقشندنول مالّتح ای4 اب !ه.دجس مان و یوکس كنس و یتفكت هدودم

 طه ول ناوح ی٤ ینا" عما ینا دک باوخ ی عع لو ار دراو ید یس انعم

 یاسالا ف یاسا باک یفاذکسش ولاک ین٤ ثلات ازرممكنهرفقاذک هدىمد

 ناسلوهدروان طخناوحو مالتحا یعع نیسسرافا ءابو فاک اهدالضفلاتاداو
 رداطخ ه دیروعش كنهرذ و و رەش
 یناک رو نم باک ر داوقنء ز زس ات ہدیاک سو ترد هکنوحیدسنلوام کود

 یدارو باوجود هلوا سم ارس

 » باشوک كن هصک فالاخ مهم

 هلا هد وم ءابو یتف كن هدو دم ھم نشو یم كن ہ دو دم فاک (باشوک)

 ردو ص هد هنس انعم مالتحا یخ دمهرد هدسانعمتالاخنالوا عقاو هدرهصک

 ینعب ب اشو د نح باشو کھ با همسراف فاک هک اماف یرکناهج كنهرففاذک
 یروعش كنه فو یرکناهج كنهر :قاذک زمک#

 * هنالوا فمع طر وا دناولان»

 تاودالافقسساکردبلستاداان هکنوح رد .دنک رت فص و یکن ادان (ناونان)

 صاندن طفل نت ناو هل 4ف لر هدو د_هواوو یض كن هنقوف ات ناو هکر ۱

 لعاف مس ادوخ ابصادوخ اتر دقو توق سچ ردر دصم مسا هرزو | یهغسص

 رولکم تحل وو تاو چند كنسقالبقت ضارزر دفن
 ٭ بات یل یخ د نا ہم اه و ق ×

 تاودالایفقیساک ال یصععردسفن تادایهک وحروک دم عج (باتی)
 ناوان (ت») رعاثیدکهدنعدا ر تب كي هس هاخ هعطق و د تقاط بان ة بكرم ا
 4 ا نوسمه ندیردامآ واهدنبا هح رکهپ در فعضر ددکنآ تس دول با یل

 » هام یب یدلو | سلقمو لهاج +
 یراق كن هش ابو كه دو دم مم( هبام )افت | قمسدقال یغع (ین)هکنوح
 هنسانعم یس هام یدمه لاملصا نععو رادقم قعع هلا عر ءاهو

 س ارولکهد هنسانعم هو دیدی داصوصو هنس انعم ناو تح یشیداموعو

 | ٭ دول نا تفرعمو لع هرکه دوب هی دو هرام ین کس: 1( تس) رعاش هب انعم

 ۱ هدعوام ی عراب دنلق هجرتهدم امور دراس رعلمءتسسمهدرلاشنا سافمو لهاج

 ق

 دد

۹ 
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 » ظنحانیدناوا لق هروک دم یاهم

 هردسک لخ نانتوار اسمش # 1

 ردنابزهسعارم هدول یلصاح کن انتوا ی رخ یعع لر قق مم (رانسمریش) ۱

 ٭ دفان یم یرا دمر وکو ٭ دند ات یمه خ ریک رهوزا (تبس) )ی دبسا میکس ۱

 ۱ وواکهدنلّوا تس كن هسعطق ین رب قر قود د قنات وا مرش کوج ودناکم ےس 1 هدنلصا ۱

 ا زنهدنینک اسعاستج سه نکل ہک, را تاو دالا ف قبساکر دناکم مس اتاداراب ۱
 یدنلقحوتف نوجا فن هوا تا ۱

 × باخ لها هلو | کلو رک درب ا
 هروسم ةا اأ, یعءوام و تورم دما مع TTS (ک در) ۱

 دو صالخ | تروصه ادو ص ا کدرب سخردکنآ ۱(تس) یادئاموسخ

 ردهنسانعم بانقنو بادر هکسز توت ردیس هفص پون مسا هدنلا

 سر اف فاک هسنرءاه کیدا 1 ه.هلوا قحال هنن ةن ءا هل را

 ةطمسل | تاو دالآ فیس اکی د نلو ا لادباهبهروسکم

 E يروا مذحو دلن مش حر د هپ و

 ی دکهنسف فورعمرب شهقوط ندر شود سو ندب قاس( دا مشح)

 فصو هدنلصارلرب د هبرعشو عقرب هدد رع هپ ەدىك راک ازارتوط هنر زو ناز

 تە كە عطى دب رک ولد ز وکو مسح هکدنوج هنسانعم یهلغزوکر دسسکر

 مسا دوخ برما ندنظفل ندیدنبنالک ی یضام هد هعم "ىلىق ىرواكەدىنلۆا

 دن لطابو و ناهشح رھ“ (تد) یدحواز خش هل( ار نا مشح) ر دف لءاف

 فهو یدو هدنلصا چ رون سه دشا دنشویپ ب نحر د تسم بر وآ مشج

 یفسشد قرق قر هلا ی کر ت فصوزیوآ ميکت هنسانعم نال .صآ هزوکر دسیکر ت

 رواکە- ي سما تس كن هم طق

 ٭ بانو ا یخ د كعدیزانامج#

 هن رسک كن هدو دم “دی ازو یرلعتق لات هدو دم ت ابوكنهزمه(یزابا)

 (باث) رد هب انعمول ید یس اا هب ا نیس هنل دب هک یارو )رگ ما مدح یع۶ |

 ردس رعهدروکذ م یانعمهل اهدبحومءابو ی كندو دم فاقویرسک كنو |[

 تبسدب« دنکب اقن ار قاشع دد یارب( تس )ناعم اوا ردهراشیخدهدسراف ||

 قدا مین هرټ س اطغەدر(ت) هدار دد نج ٭ نک اك شم فا زود دیاشکز ان |

 باق یدلوا یس هدر زول ید ههحو» باح ||

0 SEAT نسیم ETR نی ری 7 ا ر ۳ E تردد ۹ A a E E r WW FA 
۴ 
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 هنسانعم لک دو عاقساردر دصم مساهرزو ایم هغمص ما ندنظفل ند شوک
 | ن درر وا هدننمان تس كن هعطف یغدییرکب هلا نونو یم كفاك (نک)
 ۱ هدنرشع یاب ب ب لی هماات "سه طق یماکیم عراضء مک رذرضاج ما ندا

 هداب شوب ۳ ۰ مع مز فروج دوو کن نفر (ت) یناشیدک

 ةاطیسبلا تاو دالا ف قب اکر د هلص هدحود ءابیک هد ءاوا ٭ نکز ابن یها و و

 ارزو درمضاح ین (باتم) رواک هدناا تب كن عطف من دیر کیو دزو (یور)

 قو ءا (بات)تطسلا تاو دال اف قبساکر د.مغتادا ه حوت ےمىکەدئلوا

 لکو و كمر وجر د ظفا ندس ات یر دص مرد مها هلا دحوم ابو يفك هدو دم
 * , رک ذ تردموآعمندراهقب اسیلاوج او یرص كنهطقو (هبت) هنسانعم

 ٭ باشورو دنس دل د ٤ع طق ٭ ۷

 وډ نالکق فا وم هعنط ( دن سداد )یدک هد ونع لوا طق یسهزمه و( هعطق)

 کبر هنسانعم یاو ینور (با.قنور) ر واکه دنس ان تب ك هرس اع هعطق

 يلصاح) یدک دتملات تد كن هسهاخهعطقء دلاح سدلوا ی کرت فصو باب

 م سس ین که

 ٭ بارم هنر وک ےک ه هداوحیکر وص#

 ۱ زوم رو گک یکو ص هدهد سهام و راوی بار

 ا داوا هدر لوحو هدهروشنمز یرثک | ردانعءرب
 ٭ بارس SEE (ت» )یروهظرلرد

 ۱ دی یرک ولد ش ادرس هکنوح هنسانعم ی 0 "ایوص رد بفاضا تیکرتهدنلصا

 نکل یدک هدنسماخ تس نجار اچو ناروا دنا تب ك هءطق

 دم فرح هزمهو هحوتفمار نوجا تمالع سینا لدن هروکهروک دمی انعم

 لغغت الفید لق

۱ 

 ا

 »+ بآ شام مه باروک ی دند #

 اروکدم ارس یب لف كن هدودعءارو ص مضكن هدو دم فا (باروک )

 هدنلصا * نآییاس وزو ناح یک + باروک یوسوزرآ بار( تس )یرمصنع
 كنه ەي ىغ رنى رکيو اد ی۴ اروک هکنوچ هنس انعموص ی عارد,فصو بکرت

 | ىع هرس ؟ ك زههم نیش( بآ شیامن) افن ایہ بدق با رواک اج

 | کنو> هنسانعم یشیراسوکو صر دفاضا بیکرت هدنلصااضباروکذ م بارس
 ی هل دم دا رواک هدنلوا شد كي هعطت یندیزووا ولد شرتسوک سس



E 
 مس سم صحت

 راکش اورهاط ی۶ج هلت ا هس ا لادن کز دو ده هدحوم

 را عین بلط هر" د# دیدن لح اسو ناب ترا ۹ یشعرحص (تس)یناعلاواانشورو ۱

 ىلا یلل (دوب )د دفن تا دان هکنوح ر دیک یم ید (دولن) دیدنی درعقو |

 رد رده مما ن

 رم رددوان ها واقو نکیاراو یدوح و كنهنسن رب ییص احهنس اعم دو

 ۰ نه دولت یناهجرد شراک رک ب هتشکد وبا شسته د وجو( ت » )یمن | ۱

(I) |قساکردنلستادا ات هکنوخر دیک رت فصر یکعحح ن ادا هدنلصا  

 نتفانالکهدنرمهء ى ذاح تش كن هعطق ین دییللا بان ب ڪالا تاو دالا ف |

 مهفافرد شاو ا همفر ر تقنقس» دروک ذمیانعم نکرد ماندن ظا

 » بانانر دنا لوزا كب هد هسی ارونلول

 # نام .روک مه هلن دارا نه یدل د نزع سه #

 ی۶ هلا نونو یراق :تبم یعو از ین وکس كن ارو یف كعم ( ا ۱
 (دشابنزغرعوارذک مه دشابن ءزرهار رکره (تب)کدودناتسرازعو ناتسرق

 رد هراتعمول یجد ۲ ناعز سه هلع دقت هرزوا همد نيغ لټوم یار ین دم» ۱

 زق نعم هللا ارو یمض كن هدو دم. راف فاکر وک ارز دناکم ےس | ( ناسروکز |
 ناتعتسر قلکهد هنسانعم ترشءو سعو ندا دمدرانمو |
 ةہکر تاودالاف قمسام یلعردناک+مسا تادا 1

1 
 اد دوم ءاو یتف كنه دو دم ء ارو ین ن هدو دم سر اف فاک(باروکح) ||

 باروکی الا »روک و د نیز دهرنانا د م درم (تس .) درسخ رم هنسانعم رتول د نک | ۰
8 

 فصو هد الصار واکه ذ هنس ا نعد بارس وز د چ“ ار مشر ی دمه #×رۈكە احورفو ۱1

 ٭ باروک لرد هب هر نالوا سلب اب همق

 وص با قبساکرب ق جوک ارز ر دکی درقولوص یس کر تی انعم ردسکرت

 هعد ۱ را سما قیا دع ۴

 » کزولههرو> هاکدءدسلجز و سولا #

 ردا عارضمیرسشمرد هجرتورعسفت عارمهمول
 ٭ باسم یورو نک شوک نکس ك یک مھ #

 یسوکو یس هلج هرم هک كن هدو دم تسراق فاکو و یراعف ل _ممو لر اه (یکمه)

 و دروس( نعس) روا ڪه دنر شاع تس كن هعطق ی او دولا (كلب ( ا

 هل مص كن هبسراق باک ( شو کس )وا دنم اب ات .كنهمطقینربزویوا 1
 ی

= ۲۸ ۳ 
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 شەك ها هب . رزوا ین دهه ین هنر بارشو ماع طت ال قند هه (هنسش)

 دیک ات نونردب وا تن همت اءافنآ اکل للا نهپ بش هکسنوح هنسانعم
 یہ همایش هک ها هنن ابهدنرخآ (یش) ردلقن تمالعهسم-رءاهردتبز
 دوخ اب هککر رولوا هب رد صهدوخ اب نوا تدحو هیت« ید مه هنسانعم

 دنامرکا هدنام یینرتد سکر لد نآكنتنوکب (ت») رغاش هنسانعم كل هک

 * دنأم ین کی د یش دنام یس

 * تاو رم سلو ا هنسانعم یلواكوش وا #

 زرد هغاع نخهدنکرت هذن انعم س اعذو 4 ہن د ب رعردنفاضا بکر( ب ناو رس (

 عطر دوش وا باور واک« نت تس كن عمق ی دی یترکیول د شان رس هکنوح

 * دیدرکب یرارو هلن نیا تنکی (تس) رماتربم یدک هدشسوآ اتش لنت سا

 "ب دیدارباوخ اروا هتفر باور
 ٭ هعالواهمساود ید درا ول ناوردر»

 نوا عج هنرآورهر نالوا یمکرت فصو هن سانعم ی دیک لوب (ناورهر)
 هدننم "تب كن هعطق یجشزکسز وو اود لوهار هک وجردمج لقا ان ونو فا
 ندنظنانتفر ناللکهدنرمشع فا تب لرد هعط یر قرقوردنفحندیآ | هدرولک

 یدک هدنرشاع تس ك هب ؛هعطق بس عأفم -| یکتنر دشفحش لعاف سا دوخ انها
 ۱۳ ماه در اراد فیصدی كلاد (هبساود)

 هدنلوا تس كن هعطق یحنزوقمط نوا و دیک اودازیز هنسانعم تا یکیا ردمکس

 [وک م ق اتمد دن رولک هاب مات ب حاق 2 دب نواوب دتآبسارولک
Eهک نوح همست هحو ی دنلوا قالا همر اه  

 ولد هبساود نوڪکید سا راغلا بول آهنکدییخد رب بوش هنابرفک !قالوا
f eaیداوا  

 ٭ باکر ریابلعدهدکزو آی انا عب »

 رواکهدنهد ار تد لنت هسعطق یخ دی یر کبود قاباا دک :وحردہک مھ (باکریاب)

 كنار باكر ةطمسل اتاودالایفقیسام یل عر دقرظتا دا هحوتفمةدح وس ءان
 هدسرافو هدس وعهنسانعمینزوا اہ دحوم ءابو یتف كن هدو دم فاکو یرم سک

 ردعداش

 يدوبانردنالواقوتزسرواپیداوادیدیانه
 *اب دیدن ةبک رلاتاو دالآق قیساکردشتتاداانهکسن يسر دیک (دیدبات)

 هدحوم
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 دشرکم مراخزانیمه (تس) یمظارمرواکد هنسانعم تفاطا یو قوری |
 تاوډالاىىبسام لغز دقن تادا ی هکنوح ( بانو بآ و مداد مز دوش باک

 یدک هدنحرشو هدنسماخ تب لی هعد ار ةع طد هب رل انعمنآ ةيرلا |

 و بالوک ورنعتسینا در ی داوط بوقاوص #

 ۱ کیا هبا ارو ینو کس كب هجهمءاخو تفك هقوف < و ىرىىكڭ نىس (رضس) ۱

 هبعلقر و مشمو مع مر هدننکله سراف یخ دمجرد هنیسانعم ام عم یک تالاو ۱ ۱

 اب اه دو دم مال ( بال وک )و د ی يسم هل. مسا لو هللواریکی آ | مطعم ر ودر ةردہمسا ا

 هدنسراخ لا مالو یم كن هدو دم سر اف فاک لوک هکنوچر د فاض تیک

 افلا اکهتسانعموصبآردتغا فور عم هنس ا: مدام عج ەد کرو

 ٭رواصا ندنغیاروا بش غرم یشوققح #
 یخ ایم رکیولد شوق غرم هک وحر دکر فصو هدنلصا )ر وا بش غر) ||

 یدکهدبنه اس بس كن هد ال هات وب د هک شرولگم دبا سدا ید لر 4 ط

 1 ها ن دین نه و آنالکهدنرمشءیداچ تب كب 4-عطق یربقرقرب وآ

 یدلرا تی دشوخیملصا ندنغابا هصک یسانعم ها بویر دف لعاف مسا

 راد ود وح قح بواصآ ندنغابا هلا هک( یش وق نود ی-عد یش وق ق ح نکآ

 لو قرواصآندنغابا هکردقوش ردشاوا لع ء!حصحا با هل غلو ازا دربادصو

 یخ ند هنکنو ياض ا یرببعت در رغ ملتان ڪام افر د قوب یلش دم هدرب 1

 ار دل
 ۳ „ باتش رد ہک ویز دن هرب بش هسارب # ۱ ۱

 هدنلصاررید شافخ و طاوطو هد رع هکهسا ربا هدوم: انوکس (هرب بش) |

 هڪل یعع بش هک وحیدبای ی مومن چر هتک

 ردع لعق ما دوخ انها ندنظفاندیرب ها رو یتف که بسرافء ا(یی)اآرماک|

 (باعب س) ی یا اش هرات مال دلو الة هس انعم هسا ر هل |

 رارد ید هلعارحو كغارح هد .سراف رار د عارب دس رع < یونی! ترکم | |

 »رو فال دنز بشیر و یز ٭ رودزدنا" کی رک ب اتشوح (تب) یادت

 ر اک هصک, بُ وح رولوا یدک رت فصو هتسسا_نعم ی الرا هصکی ی دمه

aeعدارهعطق یل-عاف ےس ۔ا کین دف لعاف ے  
OOO 

 * ی ُس یداو اكل هک هندرش هملاق ند هک #
OER ® ؟ 

 مس تی
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 | اسرىتفو یر کن هېعم اخ (هطخ )رار د شود بو لوا طاق ساو فذ
 اا راو د رامعم ین دمه هنمسانعم هکلواورو نس هلا همر ءاهو یت ك هدد دم

 ادد یاش یدهدرلاثناردس رع هدنلصا هنسانعم بیا یراکدکهدنساش

 | ينجدایرکیویدمت (ناریا) رریدیوج هنسانعمتکلعو هکلواءدیاتفج
 رواکه دنربخا تس كن هعطق

 #4 باطتسباکور دم كلم لاک

 || شاق یک الاکن الکم دنسماخ تد كن هسعطق ی دبی رکی هلا همسر ءاه( هلاک )
 ۱ دیدہ سر کی نار ون ( تس )ان الو م ترضحرواکه د هنس انعم هناخ شاقو هنساتعم

 یاد عام نه( )فور عم (كلم) دیسرت ی اهب ناشب ا دس اک لاکو نھکرازااس
 ردرلب رع تاطتسو باک« هنسانعمفرحو بارء او هطقن هل ےج نوکسو برع

 نم لمرر یک هقباس د هعطقو (هعاخ) ردلمعتسمیدهدرلاشن او
 ردنودح یضورع ضهوروصتم یضورعرفک اویراپ رضعبج نکآردندازحالا

 را ندنو هلاناس یز وكنآ هل غلو ا یکه قب اس ٤طق هدنزو هعطق وردلاسیمادءام

 [ درابسنالوا هدنزرننآ نلوعفو نلمعاضهونتالع افرصق (هسنت) یدلبااضتک ۱
 ۱ روعقم هدقالاف لوءهفو لسعافمو تالعافردناکسا یکر کمو فذح نک اس

 ۱ یدلدارو مم هدرلشاسیام لىق ابرونلوا همست وډ

 ٭ تاناتو یادا بو مر دان هعطق ٭ ۹

 | اد واکه دنا تم كله رشاعةعطقو د لزوک (بوخ) ردعیاشیندهدراشزا
 دوحول |ل.اقهدادفرح هن نعم لصاحر واکه دنسماخ تس كن هیعطقو (بابات)

 لامعتسالا بس یرتک | هد هعطق ولارب زرد هعطقدوخ ابهعطقر ولا دانکتر و

 ۱ نالوا نحتسم یخد یرک ذںولوارو:۔۔مو نان ندزوکو دوجولا ل سلق
 ردلکد یلاح نذل اشماوندهدوعوم عی انصهد هج ام دی دم هر در هن

| 
 ار درا رع (اداو# هر دان )یدک هدنح رش یناونع یلو | عطق یس ەز ەھ و( هعطة)

| 

۱ 

 أ » بآ فردزسوص ی راوصیداوااب ٭
 ۱ وصبآ هکنوح هنسانعمیع راوصو ی روتکحوصر دسکرت فصو (راب آ)
 ]| تنديدا هل صف كن هدو دم ةزهه هد نلصارا ةر ار سماخ قمه اکهنساتعم
 ی» هزمه نوع اف شوق ی دبازآ قر لوا فتح عاف سا دوخ اب مما ند نظا

 »ان تسدو نە رازاك ب ازم ما همان (تم)یفاعل اونا یدنلوالادیا هب هبت ءا
 ی دمههنسانعمرسوص (بای) (شاهرطق زد دش هشب ر یسعم لر اس

 یاور ی "
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 ڭىەدو دم ةمقوفءاتو یرمسکك نش( باتش )رده انعم وه یخ دولو كات لا هتوف اا

 ےک ردر دهم ممد ہا هرروا ی۔هغص ص ندنظفا ند اس dla دو ابو ی |

 ماکنهدایدرادنرا مکا ٭ كنرد ماكنه اخ درا دونا یاب (ت») یروثا |

 ۲ ۷# تاتس

 2 ٭ مهبالات رب ید دلو ا عج وص س مارو ارمکیآ #

 تق.قح هدام عم نکلی دیا هنساتمم ید وطوصر در. کر فصو (رکیآ)

 تا یکرفضو(رک) ةمدارلا سماخ فقس اکو ص بآ کنوحر دشا وا هفرع
 راه کرلو د هکر وس هر ر کک ای کروا هند اسم ب هعس ات هتعطو

 هیتفر (ت») یاواحب ےکح هیانمیفکیاورارلو زر هاکنآ بورتاب هب وص یا 3

 (بالات) بانطو بوک مو توت ڈور کا خرو هوالکو هروشامودح

 هنساننعمام عم یخ دول هبا هدح وم ءابو یرلصف نندو د مالو هقوفءات 7

 ر واک هد هنس انعم صوح ی دم: ا

 »باما نم هرکدیفمرکد ردرکآسا» ۱

 صرع سا نادار دف ندبابسآ بم هکنوجیر داعاف مس (رکا مسا )ب 1

 كنهدو دم شک ءاو هدو دم هزم د (باسا) ةمككرإملا تاو دالا فقس ام ۱ 7

 نوحاطو یرهدس رع نمر کد هللا ه دح وم ءان ه دنرت او نیس هدنرل ن ویر کف 1

 تآ کش هنسانعم یمرکد و میدیا بآ سا قرهلوایفاضا بکر دٌلصا رلربد ۱ 1

 بآ سا هد هنن مرکد د یکی راکدید رسا هننمرکد شاو بسا سآ هشنمرکد 1

 هب هتک ءاینهزمه هل غا و | تاقتاع ون هدنعج كن هدو دم فلا هما رمسکن کناراپ دید اک
 REF مومعلا ىلع غلو ا هللا و 2 نهرکدرتک هد ہرا دید با شا بو دیا بلق 1

 درک کش قوی دیتا (تس) ینا ع! اوب اراب دی , دید باسا اساغت ٠

 باسا 8

 ٭ ندناربا طخ مدرونک ر دمو تسد #

 محو لاتسد یم هدالضفلا دیومو هنساتعم هنس نالی وطه دلااما د (شو کد )

 ناکراوخ ی هعرحرپسین (تس) یا ابن یس لوبی الی وزر ی دمر ھل ا

 یدیا تسد شوخ قر هلو این اضا بنکرت هدنلصا ٭ ناکرامسیرابشوکسدآ

 هدتعسأت تس د كن ەرشاع مو د قا شب هشوخ هکنوح هنسانخم اش لا | ۱

 SS ۍانعمر واکه دنع ار تس كن هعطق ی در یرکیود لا تسدرواک |

 همراه ندنرنآ هش وخ نوا فینتورخ اتو ید قت لن تمالع هوا
e n ss rn mm a r r a mg e a 

 یا ۳۷ <
tk J ۹: 1 



 > یتف لا دو یرمسک كن هدو دم نسو ینوکسكن ارو یت كن همسر اف ءا (ندسر)

 كە دو دم هسراف* ءا 2 ا) هنسانعم ل | لاونو قسزوُضودرادضم ھا نونو

 ارس درك ناي( تلت اقزیشبا وح یعع هبا هپ ءاخو یمض ك نسو تف

 تشکنآ هدیدرب یراعزا دان # تشمارف

 ۾ ین در دق مش و ن دولا شب ال آقشالو #

 رضاح یهاندنظفل ندول اروک دم هدغارمصهو ل. دق كن هدو دم هرمه (شبال 1)

 یمالثربمردردصم ما لقانا چد نیشروسکم یل ام هش رخآ یسهغص
 هزمه (ندرلآ) «ارناز تنم سد الازاسم# ارناهداشعم همقلیارب_(تد)
 یل وبرولوا ید مت .نهو مزال در در دصم هلمجخ كن هد و دم مالو تفك هدو دم

 (تس) رع اشر دشاوهنفرع قند ار اککی خادمه هم انعم مر دوو

 رولکهدال آ اودال ۲م دی | هب همت« ءاو فلا واو یالقتس»

 ٭ بات ی وهف م یھ ی دارا ل صاخو فاصو صلاح ٭

 وک دم یس ان۰ یک اہ دعارص مود هلا هد ح وم ءا و تف ك دو دم نون (بان)

 یکی اک مو بان لعارنووا تفصهب هن ضعب یتح یفاصو صلاح یععلوا

 رد یشدتاهدنکرت اک آکر لرد بان هشید

 # بکش یدلواربص هک | بونلکدندہمرا ۳3

nt CU. E 

 هل اهدح وم«ابو یررسک كن هدودم فاکو نهم نش (بکت) ردهنانعموب

 هم جت

 ۱7۳556 مس تیم

 ےس ج

 هط رداد

 دوخ یاعدزا ما سدق سا, ءدنمرش نکم ه قامادءدول ]نیاببراب مکس یناعد

 : دکرومیسم دم زعرولکه دهن ساو را ھی دا ی مه مت صاخ یمم نا

 ۱ ردردسصم هل رسک ك نه دود ع مو یراعت نارو كلنه دو دم هرمه (تدیمرآ)

 . ویل (تب) یدنخلاکهنسانعم قلوا تحارو نلاربصو فلک بونلکد

 | ۱ انا فا ر ها۸( تا ند رب تقاطماونزاو ٭ تس ندمرآ مدردزا

 ۱ ید ندمرآوندمارآ هل-فذح یی همشحتاهر کز روم سودهدنسکب او ندس ازآ

 تسیز ارف * بک ناش یکی رب ناھ ترا دن( تس)یدسا ےکح مارآوربصیب £

 ٠ دواکهدنرشاتب كن هعسات ةعطةواد نشوقكت کنوحرد کیم (واکن)
 ۱ هدزوا یم هغص یحا ندنلذآ ندسن وب نالکدنش ات كن هعطق ینقرق @(

 ۱ ۱ ربع هب و و اا ید هل اوردر لاا
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 ۱ ی دی یللا بار واک« دنسماخ تس لات ه-.عطق ین در د قر قود د| سه م اک کنوح ۱ ۱

 ر د ةف لعاف مسادوخ اب یا ندسنفل نتف انالکهدنرمشع یداحتس ك هسعط# |
 + باسماک شکپ تاصوزا کا × باسماک شاب هکمدرکسیس(ت)یناعلاوا |

 ٭ ی درد ةشالوطر دلک ود چي تقاط بات ٭ ۱

 رلر د ناولو بات ےک تقاط یعع ہلا ہ دحوم ء ابو یکف كه دو دم هدو ف ءا (بات) ۱

 طبح ۾ بات درا دننک ماکنم وار هی (تد) رعاشهنسا:ع+تردقو تقاط

 ترار نهج لوتارواکیخ د هیانعم یکی ا نوا هقش ندنو * یاهدرکناهزورب وات

 میکنن قشالوط عد ےب عج عیار با رطضاو جر عع ثلا خورفواض چ ینا
 نما سروش عباس مل اع د رح یعچ سدا س تاو درد ی ۽ سهاحرارید باتو جب

 كزدنو د نهد ندىدرکی عع رشاع سارهو فو یعع عسان بطعو من نع

 "5 ینا کوب عی نتف ا نع رمشع یداحرارید باتورهدنم اقم نا درکور ےک

 باتھ امرولو اید ییسکر ت فصوو م اردر دصم مسا دانعم ج وا وب عاق | ینعع

 ماکو ہلا هسراف می دکر رم دکل بە دو دم هم رافءا (مب)یک باتومو باتلاعو
 نیکشم نآ یادوسسآ ازکاسبیا (تس) رعاشهنسانه«حافرووقشالوطو |(

 ندنظ#ل ندص یخ دمه ۷# تشذکربنح نوکیا نی ز لد حن اھ درد *٭* نسر |

 رولوا اأ
 × باتو جب هش التو ر کفر ون د شلوا حالطصا 0

 سالتورک فر دمکحیم ند نظف یکی انکهدنلوا عارمهم كس وب (بات حب
 ردرهاظندقسأام یهحور دد الطص هسا اھم 1 ۱

/ 

 ٭ ماس وماغس یسانعمربخردرهاظ شاف * ۱ ۱

 یرفن سشراکشآو رهاط یسعع ها | همکم نشو یتف كد هدو د-# ءاف (شاف)] ۱

 شرپش دش لدعو مر ڪڪر د نح # درد هن امز یر سکو متاح ثب دح ( تس) ۰

 دره نرک كن هشدار قادن سا (ماشس) ا |
 سكي ااعمو س هل فذح ك هلا طقفو ماس هل ءفذح كنىع طقف و با میم و یتف ۱

 یشاع (تس) یقیهل ا یورمن هنس انعم قمل امص عب رخ هلک تر دول ید هلف د ح

 تسح ماغسو دصاق دراد هيترن ا نوح شع هراس دیوک اعدم دص کن كير هزا

 دنرالحازا * اضق ناکسوحاماکس لو (تس) یرولا مک
 ٭ مادارا مەخ

 * باوج حا یخ د ج | لاوسندسر یدلوا#



 «باوخوقب واهدونغ شم نهارا د قنابوا ه ۱
 هنس انعم قت اوا هل اارویتف كن هدو دم لا دو یر دک كن هدو دم ۀ دحوم ءا (راد )

 مرهونیسهراخق ان (تب) بلامرریدخاقیوا ءدیاتخجوناظقپهدس رع
 هنمو هاکخآیندمه » دوش نمرادس هدد باج بل اص ٭ باح نوح |

 یتف الا دو یراعف كله دو د نولو كن همتم نع (هدونع) رواکهدهنسائعم

 رار د ساو هنس هدب رک شهراوزونه هب وب وا ییسعب قغغ نما هلا همر ءاهو

 هدحومابو فلاو تمالعواوو یس هام مضر انها (باو >)|

 ان الوم تربضح هباشعم یک ارواکهد هنس انعم هعقاو هک اور ین دم مون نع هل را

 * دینش شناجادنیحز | س دماک# دد باوخ شدرب باوخ ودام رس (ت)

 رولوا یحدرمضاح صان دنظ ها ند او یھ اکو
 ي

 » باوخ هدشودو شو د هڪک یکنود هد اوخ شءولوا « |

 مد طااو E Erge یو سی =(

 رد ہظفا ن دہ اوخ هل رسک ك هدو دم دحوم * اوفااوتمالعواوو یسلام |

 هحرابةدب رع هنسسانعم هک نود با هههم نیشو یمض كن هدودم لاد (شود)

 ین دمه یکب کت هدبب رعرواکهدهنس انعهزوموا هقشب ندیول یکسما دلو

 یک اژرهدببرع هنس اعم شود (باو±) رولوا هدرضاح رها ندنفل ند شود

 * سعاالاولعدالع | هوکش نشو ته #

 هوکهوکشاب (تد) نالشهج اوخ بسانتو یا زو تناتهورافوو تمشحو

 ی دمه * باحر د نادنخ قرب تتسددوح دوحوم) لابج رب ناب رکربا تمکح

 مالوو او ال او )رار د هو کت هد هت در خصر رقورولوا ما ندنطفل ندمهوکش

 دانسارا وکرز هسد رااتعورد قد و یعا عع هلل راعف كند دو دم

 اسب وایال دادا # وا یالاو تممنو مرکز ا (تس )یرهحونم

 راربدیخدهلاو هکر د هنسذ ف طارب شخقوطندمشب ربآ تبا ی دمه

 ٭ باماکر دنر ا هنب دا مر دصنمهاح #

 هبنرو ل اب او تزعو تاو دو بصنم یعع هل ا اهر امظاو یتف ل هدو دم ےج > (هاج)

 ell ا دت رسو

 | تبه قم هلااه را مظاو یرامض ن هدو دم فاکو كن همه نش (هوکش)



1+۰۹ 

 هدازاشابلاکموح ع هنسانعم شنوکی ت دوب لبق كن هدو دز مه (باتنآ) ۲

 ی ردزقوص ردینک رتفصو بایفآ کروم بو دبا صاخ فربصت ی د هدو 1

 ۰( بات) ردشلوا لا با یا دحوم اب یدبابآ دنلصا فآ هکنوحهتسانعم

 لعاف سادوخاب رضاح صا ندنطظفل ندس اب ها اه دحوم ابو تت كنه دو 2 "قو

 »روع باتفاو تسفر ز ع (ت» )یدعس مشر دشاوا صاش هشنوکم دعرر دشت

 من کر دراو یا جوا نوا شوکه دب رع داف زنه هرطهجاوخ دنام کن

 * ولو سمو هبراج ولو ی ولو هرو غ (تدب )د ونلوا موفندنس حواوشكل اللا

 هنوحواک ذوانوسو حص (تس )رک د » یآوز دل رقو میخ حبس سک غ رونو

 نوک (تس )رکید» نزم كم روا ضر ونو نابهمز دنوکم ه یآ)نوک هناعقص مه

 میمو مالو فاکو فافو ءافو نیغو نع 3 قلابرخ یقنوروکف عم ىش تاو ۱

 «ناتهامردنفات دی ایاهامتخازدل « نونو

 کز دل هبا ارو تف كن هقوف اتو ینوکسكن هم اجو نتف كنءزمه (رتخ )|
 دوعسم تش ذ۳ ی رر رادار نی قلم (تم) یرفن ںیہ )رد ی هرات

 دا یهو هنسانعم قارب کړل عو هنسانعم ك ن علا طو تنم یخ دمه » رشا تا

 د رع کی آ د اانهراھظاو یتف کل ہدودم بم هام)زولکهد هثناتعمدومسم

 یاسر دی هدفتن ان دست کلر تق و یزو دن او هکر در صار مهورق | ۱

 اک | هدس رعرد كلور ەدک او کک انوا كنهن بیج دمهر دی رب هراس بعس |

 الاج ید E رگرش کرب ردببم“ “رمش یرب رد ون یا یخ دورا درهش

 شد یللازومحوا هب رق هنس رد همته نسو هب زق "نس کرالوادتمەد ەمەالسادالب
 ردنوڪڪ ش شقلازو حوا همس هنس كادر غور فصو مرح یرابآوردنوگ ۱

 رورف هدنناسل سرفو مواعم یرلمق ابو ناب و ترام هدننابسا نانو ی ۳ رلب او ۱

 ماهدرک (تس )کورغ نسح هنس انعم رکو رش مواعم یرلد -ةابو تشم ىزا نید

 رد شلو | عف او طبتت ی تب و # هامارهمو خار لاسارره م * راوداار هامو لاس |

 لکو ماک اید مد هدهنعسا كیوکی نکی انوا كدسءهامر ® .هق شپ ندراا ول

 ۱ قحا یدیاهامبات یلصاردم .ذاضا بکز (باتهام) رار دهام هنمسا لر هتش

 یدک افآو دیآ (هام) دلی هدافا ففخت هدلنفل یکب الکرخ اتو

 هدنحرشیدار تا كن هعطق و و دغورفو عاعش یی عچ هلق كن ه.ق وفا (ب بات)

 یتدمهرزاکهدناواتس كن و عطق ین درد یرکی و دقارابردیات 5 1

 | شاتهمیررو ر قنا( ت )رعاشلرید باتهام هل دیور لقب ر رط هراعتسا

= RRR 
 اش ڪا
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 | تب كن هعطق ول ول دیآ هام # ولد شک (ر۰# )یدک دنشلات , اب يه اب ہد

 ززلو وی د عاشور اررزر دیکر فصو (یازفوفری)ر دف ندنآ همرواکهدنلوا

 هاو یف هدود# :یازو یک اویا; زفر واکه داعب ار تس كن هسعطق یل آ ۱

 ییالمقلسه هک نوح ر دففخم لعاف مسا دوش ابرها ند شانفاندوزف هبا هت

 اب |* اف خف یک یاز هح رفو یازفناسالث-یلاشماو طفل ورو اک دم ازفو دیازف

 | تن هما ار ؟هطقو دو (نیا)رایدلپنااهدهروسکم تل بای را نک لر دروم شم

 یرر را عاعشهب کو هدا فرح انعم لّصاح )فورم( باک ) یدک هدنعیار ت ت

 قاطو رظن تاعامههد ه..ءطق ول کد وجر د هعطټ دوخ ا هعطت رب یک آو نوک

 كنآو ی-اص توفصو عامشنالوا محرمور وک دمیرثک  لارلتعنصیل هاو
 طظ اف رد) هنسیدادضا

 باتفاو رهمودشروخ شنوکر دکو کن اما ٭

 فرمعتهدنولهداز اشا لاکر ار د تالفو امسهدس رع هک لوک هب دم كهز مه( نام (

 ان د اشم یا مز کی هنمزکدردسکر رت فصو نامآهکرروس بو دیا صا

 كنه عظة وولد ن هرکی سآ کن وج ییتناردشهلق ےس |دکوکه ا هبلغ دوخ اب لا لق

 ندهن دامن کهدنسماخ تس كنا سا نانو دن اا تا

 ناما هننوکیب مش دیر ت هسراثرو شیت دمهر دغ لعاف مس دوش انها

 ۱۱ ناعتآءهاموح یازور نام-آ(تس)نالسدعسدوعسم اسم یا ورد

 )رد ناجا ید ه هتشرف لکو م هنوک لواو # :نام داشار لدرا دو شوت هداب

Car۱ یرسکحلنهدود م چد نشو هلو هڅو اوو ی كن هان  

 | یر یرکیو د سمشروخ کود ردک ذا هنس انعم شوک هللا لادو

 تبت : كن هعطق یخ از ولو اوب د شاوکد ڈر واکه دنشل تس كن هعطق

 || تددشویواو تدروش بو دیااضتک | هنر :N شول یض كن ها یکی وب

 ]أ لععودار هال ی ہدنود یل صاحر دز اح نند دشرش نو دیا فذح ی هه

 دنسروخ هدش ۶ دش ۳ رخ ؟ روخ ۷ ردراو تغل زکسعاقحالا

 ۳ ۸ دشرخ ۷ دشروخ | ٩

 مع ارن هکر دی دا كیا یب د ند سمش ل اس رد یشدمدردهنمانعم شوک خدو

 ۱ زور ی دور دسسا یتوک تل آ انوا كس“ رمسرهور دن دد ی داوا هدنازیمحرب

 ۱ هدالخفل ادب ب ومر واکه د هنسانع» تبګو تقفشور دما هتشرف لک درود نه

 |رداوقنم هنس اعد كيرتسا هد راکنهرذ ضهور دیو مهول دخ رس كس هجره د

 تاتفآ
 ا



 عمد یب ا راتو شا قلم لوا + نش رسز لکی ایج یر لفل

 a ا فن موم دست لوس سرا

 (تس) یناعلا و کی یعجر دصم سا ها سز ادو نتف کز هبنعتء ابو نو ۱

 راز نام- 1 لها دنا هتشک# نم مدام دهب رکو هح و :

 ٭ باوخ وصولا اور دکب العا كع ڊ نان رکی ۱

 نوو فلا رح آش رضاح یا نت درک ال رسک كن هتسراف فاک (نارک) |
 ر مر واک یرکو ەد رکو دی رک البقثسمارپ زرد هم شم تفص دوخ اب م ۳ هلق ایا

 * نامرد تس داس سد ادع و ° نات کت مات تان ےس

۱ 
1 

 ۳2و هدئاما (باوخ) قو دن هدر ضم 1

 از یر رز نیو بار

 ولنا بول مقدم فرح یی هز مهو هحو دغم ینو ین د نو ګا فف بونلوا فذ ح

 « مغزا هدید نشا باتوخ هدش (تس) یمطنثرمم یدلواا دسنم یسانعموص

 رد)هعتسمهددش ازوک ی رکا ٭ باتو ۷ مش رکح ت تربص ست ادزوس هک

 و ناوعف لتعافم لععافملوعقم# ۱

 یدورعوبرخ ایا دم او یر دص. نکاردئندازحالا نهمح زهر 2 تب ۱

 یمم ندناوآناعاف«برحا (هسن) ردذوفکم یروشحو فوز یرضو |
 ود برخ : !بونلوا لقت هب لوعفمهدندلاق ل معاف بو دنا فذ ینو ندرخاو |

 ردك ا قنک اس كفسنخ بس یک دنر نا نما (یک د رووا دھکا ۱

 فوم دق راق تال-ءافو لمعافم بور و شود ی رل: و نتالعافوناسعافم |

 ردمواعم ن دقبسامرل الط ءا قار واوا ەرچىتواد ۱

 (ناهج )رد قن عح (سوقن) کد اوحرزکب هشو:نالوا هدنرزواوصاس دول یعب

 )ر( رو اکو د یکن اج هدننلان تا كنه عطق نکی ای رکی کنان د

 فورعم(مبآ ]کر لاو دال سا دالبتس ادا

 ¥ باک ن ایاز ازفورب هدو ر هم نوع طق) 1 ٥

 | ود نسخ (نوح) یدک هدنحربث یناونع كنىلوا هعطق یسهزیهو

 # نآرب لو | مکناهح و هشوقنوارزکب»
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 نالوا قشحلماک هک لب شی انح هلو اه ضو نالوا فاضا لماکیدیاهیسلوا
 هدیولو ما ذج تاع ند هنم نم ضا مما هناسفا ندبنکآ شعا ق> هلوا صااخ زرا

iهضراع هن مهتا عر ىد هصاصر یک, و لب اجا ر اند سنا هر  

 ||( لاژس) شمالو اهدسر هنس هر د قیقس لماک کو فا طا لماک رک غنوا

 | تاعرکا لا عت لل اا ندع ما ذح هدانا ندب (باوج) ردنتاءوەدصاصر

 للع نالوا طو ذم هلن د »ءو تو> هکحاماف هدهسب اهدو دمو د.د حار

 للء عاج اید هدصاصرو هتشرا یکی نی داو ا ترابعندنعاقتجا هددعتم

 هلم ارداق مهفهدصاصرول هک ور دراو تلعرب یک ما ذج تلع تراہء ند اتش
 تر ٤ حمو ۳ نابوذ تعرم« ۲ تذل ار دق و هد هّف هکر دراو تاع یدیهروک

 ندصاصر تاع ی دب و هتشب ام ااک هص الخ هشعدح ۷ تروص 1 تقرر وه

 یکی ی یاس اح ورنامه ثر دق ومر زعنکلهضفن وکی داک هخدنک

 یا یلکشم یها هلو عمو نالوا مزالهبالقع یخ اردقوافش لىل عرب رد انعمرب

 رسخ هلال اغتشا هنلع بو دنا فدک لث ر دقو هرزوا ینو م مرک ذی یشلاب
 « لدلع هلن تف نطفت) هبلو ارهظم هنقا دصم ةرخ الاوا راا

 ٭ هرکه اغا لشرسو ك شا ید هنشانزوک +«

 عمدهدس رع هکیشابزوکه با فاکو فنوکس كن هجم نشو تفك هزه ±« كشا
 یکشا هک» کو مانارد لظ دش نا نح( ت ) راطع حش رار د خد هب هرطقو هشارهو

 هدناس اکشا تاو د د مهر د هنسانه*هرطقاشاطم هدش ول # مراةرع نا.هرد

 هدنعج كن او یناکشاهدنشسن ناکسشاهدنعج یدا لشایمسا كحاشدابلوا

 لضقا هساعاسبنا ناطاسهکاوح ةه دملا دعاوق یف قسام ىلع رای دید نان اکشا
 یربونابداد شب یریرد هفئاط ترد ر لو د نالوا مواعم لوا ندنت بالا
 ردح ورشم هدنعرا و بتکض عب ود نا اک شا یربو نابت اساسی ذی ربو ناب اک
 نالوا مدقاندت داعسنامز دن اک مانے وتت رات م وح یھ یلح باک ن کل
 یرارمسک تانارو كنس (كشرس) طفح اق یدلب امصحو حارخا هش یر کب یاو د
 و ت انعم یشا زوکی ک ك شا ہلا همسر اف فاکو ینو کس كن هجم نشو

 ا انعم شت آد رخو شةرارش كش رس ی دهر واک ی خد هنس انعم هرطقو شاب
 یرفن سش رولکءد هنسانعم حاغا ی هفوکتینمرقربو هن سابع هخرس لکو
 شدد ٭ تكشرس تعروتسدمآهاسخر + رباول تسد مرشز اهاش دان ا ( هعطق)

 تشدفز شید هژوکهکن از تلشرمسهدیدز ش دری ناز« تفکر چ یوس هر

 لعل
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 الثهرولوا تاقنمهرنآ بکر م بک ھو یکآوهوء ام الا: هرولوا باقم رخ طم

 | تمرد هى قادام هدنروص کی اونا یکن او نالوا طقا سه ہیک

 هک اماخ ردرابقاب اید یسکیآتروصو هدامکرولوا هصهاکر دتر وص طف نالوا

 و ی داوا اورم و تزوغود دوس المر ولوا هفمک که کو اب تالو اباق |

 لتر وصو هدام هک اما یکی یداوازوبو الثمر ولو لاح لاحدوخا كلذوضو |

 روڪ هک وح رداطو مم هس زاوحمدعوزاوح كەو دعا اةداعا ىس لسم ت القنا |

 هد دلوا مەم لسو مر زع یدع ارداکدزب "احهروک هناست ارا ەر وک "دن دنا |

 ندنلسق ییالقناهرخآ طس طمس یالقنا هت رر كنەروک نشد ۱

 طه روت تکه ڻ کش رغ وا حر دیر لر هب الت هد لاو هکنوحردلکد ۱

 هثلصا هسر دنا بالن !دلفکر رک اهدنروصو هتشا هلو ندنلمق یی القن اهل ترو ص

 دوخ ابر دیاتدوء هنلصا هل ي سرب هسر دیا بالتا هللا- رک اوز اع وجر
 دادضا هت راز هدهاشاابلاشم او هعیسداسح ا(لاّوس)م-هفافرولوا لیعضم

 یلکد فانم كد ردیا بالا نا هلاسدوخ الف. کک طقف هی دلو | تام قو
 یخ اذا ندعم کوج هوا نددخاو ع ون یلاشماو هيس داسا هکر ج(باوج) ||

 هشلاکنالوایستشح رک هو بلاط هعمل وارا علا ماتو لماک صحت هعطو ۱

 ىنا الىس هسي الم طرا رشءافتناو عناوملاصتا هنر رره نکا بغاز هنماواا

 یمکو ساخ ی مکو دیدح یمک هب ارارقتسا هد هلفاس هجر درب بوممهدیازارحا
 هکنسدم نمر وک مز زع یدچ اراب داوا یہ مسمر ارام ا یلاڈم اور كنا ی کو صا هر |
 ییدلوا طقا اسداسسیداسماخریصعا عرار ب: عا ٹل ات تیر ذاا قروقالا مزو |

 رولوا طقا هسردیا لاک ز ارح الرب مناوم عافتراو طنارش " عاقجا مزوا ارزیک ر ۱

 كضرا (لاوس) قساکرولوا سم لوماربهر وک هسنم اتم هر واوا سمقا 8 ۱

 ىى ااضتقا ندعم رب یس هعقب رهه جر دقت ولر دراو یس هصاخرب كنس هع قبره

 رتو لمیو سوما هک: سیم نحر وک (باوج )ی کد برقا هب هدهاشهو سدا هلقع

 ندنسهلج نکآدادضاو عاو از اتعو لصفنم ن دنر ر هلص اوتو لوصف مغو
 عور یربره تروغ ولور نالا نصاب بن دمو

 دی وم نو میکسر د داو عون نم نالو ار اعلا لماکی >رددودعمو ددجحاو

 هد رابلاط واد ل الحا اک م ءام دلا ةضفلارهطا مكب ا بار راور بیک باا
E E 1 

 عناو. عاقحاو طن ارش اطهار ندا ا

roe Els, ۷ ا 

 اسا دو

i: E 



۳ 

 برید سرش موم اکهنوکهن سن ا6 ماع کلب ناو ہوس واک

 هتشب ار دىفاضا لء اکرقو قیشح لما ڪڪ سە نککر در معنا لماکن داء
 هسسرا حاتح هدسحو هب یناوبح ح ورو هبین ازا ح ورولرد هل ناناهحر دون

 حور طقف هنب ریا حورهدرلن و نکلردج اتع هنلاشءا كحواوب ید سس دز

 یراترمط> یلاعت قح مر زء (یدما)رونلو ارممعتو د سفن هن ر یناوہح حورو

 يک ہہ طق صن ( یر مما ن نمحورلا لة ج ورا نع كلوا ؛سو) هبیناسذا حور هنوک

 اک ید امونکمو موخه هلع تمک> یار ید سورو یکی ی دلیل اف او

 اسمکهفاکو همم ود مر م رج یهاکو ود به ذلا حوریهاک هحور و نوک

 حور هقارش * اکو هفوص«۱ع( لا اوس )راب دلا یصقا دصقمو یلعا بلاطم هنا رک
 هدنو رەفاسناح ورە | ورح ح ورور اوس ج هب رمشدل | هقاطلا بسح هدانا

 (تاو>) رد.هراویف اش قرفو یف اوناس رب ی دهدنول یک یراکدلبا راو باک ےظع
 هدیاب ول هک دنا دسج ( ل وا لصف )ردح اتع هب هال لوصف لح ك ما قم وب هتشد |

 سفن (فاث لصف) رديررهندزل هنن ىلا ماو ہراس عبس همان مه دلسح

 جاز فانص او تب رب ڪڪ عا واو هعست تاعوام شا: دص وصخ و هکهدننأس
 *اشا حور هدهداموب کم داس حور ( ثلات لصف )رولو | لصاحندرا هنسن یهابشاو

 ناف ید مد 0 هض رشق ؛ ل انطا یوم ۳ صاصر ۲ قز ۱ رولو اندنربكت هعس

 ریسک اهقشد هقش یرب ره ندیدیوب هص الخ هشاش یعد لول ۷ دوا سعد هر ا م 7

 یدایا عطقو صن هدفراعملا سموا دزلوا حات هب هفاضاو عن هنر یربرولوا

 رد دوحو هلا قیرط هنورولو | هنوکه ن لصح یر ره ندحورو سن ( لاوس)
 لی ه سلکت ۽ دبعصت ۳ دقع ۲ لح ۱ هکرومازوتطورومدم (باوح)رولوا
 فوقوهرومازوقطو هل جزا هت شب اح رط ٩ هبقذت ۸ بیطرت ۷ بم کک ر 7

 انوکو دن ال یکی ساو عرق هجن هڪل یبنرتو ل اعا لر ومازوقا موو ر دج اتو

 | ردب دهم ہرا اسا یخد یم هل ور دج اتح هی ابس یک قلحرانو تمکح نبط نوک

 | یوص كنا ماو كناحول هود بمطرتالث م هدیا ناب اکس یس )مس دامرب هلجزا

 | نرالع هلوقموب هتشبارررد هبارشاواقسا هحاوراوهداسجاو هسنلاثاوحارغ
 یساضتقا كن المصهتول (لاوس) لمأتفر داوصولا تعصو لول اراوشدردق

 | لاجهدنتذ هسبا قراقح بلق ی زلم زال ی اه باقهدنروصو شعاراوامک

 | بجاوزلوابحاو نک یمانعم كنيد لاحقیاقح باق مزب زع( باوج) یک د

 ۱ طل لج زارولرا ل.تسمو بلقنم هرنآ ن کم نک هسخ ور دکي دزاو | نک

۳۹ 

۱ 

 حبس



 هواوی ا فم كه عطق یز کسر کی یردصم سا هرزوا یسهفص ها
 "دنس ه دیکر با هی-ر اهو یتفذلو اوو یرس ڪک كل هدو دم مچ (هومح)

 یسرافر دن ىظفل ٥ وجو یروعش لنهر ف فا د ڪڪر دي راک دید قز هد رعو

 (هوز)« رد شفلقهجرتهن ,راظقل با مسو مو زال ج یعومشهدمکرت هدهسا |

 بکر( بام ) رد مک هوب > هدان_ءمو نرو هب رمسک هلن هاو ترافق

 ہک وا مت هنس اعم هو رح هنس انعم وص شوکی دیا ےس بآ یلصارد فاض 3

 دم فرح ی-هزمسهو هجوم بم نوجا ف. ةع ورخ اتو ع دقت نوع ات مالع | 2

 نوتلادوخ اشموک خ دیاحیزمیربکه نا نیز كناکح هدنوب خلوا لود یدناق |
 باحاواک بارا یراظقا را رفورارف (هتک)ردراوتراشاهب راکدندرولوا

 باه دور ارف رم الا نوید هو.> و بولو ایلع كن هو ج -هدنحالطصارپسک |

 نکیازلک للخ هبات مو نزو هسرو دنر رکی جاف ر ر نا هلفا وا فصتم هلا
 رارفلادخ (یوننم) هرد هت یدروسریمعتو د هدنزبرهرارف تومان ب> ماا

 لاوس» اف مشلاو ترغلا تكلم ۾ اقعس هتنسحا ناق ۽ افلا «شداششو ه اقناطلاو

 ميکتنردب اوصو تسار باوحر دمراو یدحراع دوحوور دمقسار وتو كناکح
 یسحراحدوحو یخ دمه یکی راکدیادع ندنعورف همعسط تمکح یناسکر ع

 ( لاّوس) یکی داوا ده اشمو لوقا م ندفراعدبابراهعاو ندیوراو مکتردراو

 ءالعنامزالاسور ی-«ی ؟هرناسمواع یدسلوا ىزا

 فد یلعو لج قح ( باوج ) یدرولوا یراعش تفرعم یاکح و یر راک
 یرار

 عالم هکرلاع نالوا لا رطح یعوسو تر م رھ اظا بس کلب لکد یاس طو

 راهظا ید بواققفوم هافخ-او کی یی اضعا ك موا یک امس لعو فرح عور فج
 نارا كلد ل الو ردکع د هلاکت اکو باجا یعب ید ردا داع اود در فک ی رس

 یالوا مس نده = هن اسک لعو (لاو وس )راب ر دلو اه دسر هنس هحر د دج ول داکب ال
 یالو ارس هل ہنس رقو سعش یعد نیدقن هکلیر داکد رس ]دف رام رهاممک لع ا ۰

 هوا هان باتو بەرىك اعم نیس الا کالو |

 | یزاوا نک«لوو هل دن هلعسو د ( لاو 1 وس)ردر »اظ یراکدلب ال اع او بدکرت |

 | ردج اتع هقح قف و نکل ر دقق ید یدو حو هق شد ن دناکم ام رز (با اوج) |

 ۱ هوجو رداشنو حر زو تراک یعید عو با قعو ندا الع و ب رقعالثم (لاّوس) || 1

 اک دهلی ماحراهسناو | حا ده عزاب .یدرولوا لصاحرقو سم هغ دیا حازتما |[
 | نانا مزرزع(باوج )رواو باوص هصنیرام لک هجری دقن و علو یخدهی اش | ۱



  oesسس | 1+۳4

 ین اعت هلا هبد زءاب«دنول یداوا لوقنم هتسانعملدروابواوالب ده ه دم

 هکنوح »زازا دسم ماس اعر £ : »زاك کد نیابرو اس ( ت ) یناشرار دج د

 انآ ماکو ص بار واکه دنس دات تیب ك هعطق لا یر کی وید شوق غرس

 ا » ېک روډ یخ دروانشیدآ غلا ی کام «

 هنسانوم نوت هد رع هل رس ڪک لل هدو دم ءاهو تد كن هدو دم میم (یام

 »۰ دددیهاماو» ع هاب هک (تس) راطع شر د نج مس الماش هنع نره

 لو اوو كن هدو دم نولو یر مک ن هډچم نیش( رو انش ) ده د یش م اشو تلو دارتاکد

 شتمه طار < (تب)ناملسهجاوخر اید ع اسهدی» هک کز ویلا ارو یر
 هلا هدحوم ءا هنا دیو او » یرو ان شو رد درک تلف یل و # شو بان هدزح وم

 رد هانم وین درب انش

 » تاریخ یس هغل اط لراوص قاط هب وص هنوغ#

 هلا همسر ءاهویقف كره قو ف تان *انو ی كنه دو د۵ ۀمګم نبع (هتوغ)
 نیغه دظفا کاور در ' اچ ی د هطوغ هال ااطراربد صوغهدس رع هکیلاط هب وص

 هنوغشغرعرد (تس) یناعلا وار دراج ید ینوکس لو اوو یتف ك هم چم
 فمو هدالصا باز بخ ٭ داغ دو 2م لح ا هکدان ه نوزګ لد نادرو غ

 فدو بخ )ماکو ص بآ کن وج هنسانعموصیمق اف یدیازمخ بآ ق ر هلو ا یدکرت
 ۸3 نیاتعح هغلط هدعب رولکذنعب اس تم كن هعطق ین زکسیرکب قر هوا یسکرت

 هحونفد ی هیجم یازوربخ تو دقت نوجا فشخت و لقن تمالع هیفلو ال

 راب دلقدم فرح یا ءرمهو

 ٭ر دکع دینایلسیمانعم هنکشر اد

 كفو یر کک ن ههم نیشو یرمسک كنارو یت كن هدو دم لاد (هتکتراد)

 هر دا تغار د هنسن یراکدید یناملسندنء اونارهز هلا همسر ءاڅو یرلعف لی وو

 یدشهروس دعو هد هجا رخ اوا یکتردلکدروک ذمەدپ روعس كنه رو هلغلو ا

 ةف نکلر دشاو | یکم ع هنباکی روعش هلا هبلغ یلظفلكنهرف دزغنامز هکن رح

 ردروک ز دانود یناملس هنکشرا دهد ننمولا

 * با سو هول ره وح هدنر رکو رار 9#

س كن هدو دم ءارو كب همسر: فاک (هدنرزک)
 یع>او رداعاف سا هد راس ک

 ناک« دا دز ناروا ماسات

 کش روا ڪ هدنر یو در رکیفالبقتسما اریزر دیراظفل ندی زیرکدوخا نتخترک

 يهآ
3 



 افق

۱۳ 

 کز دصاهادودسملادوفوکسنارو یر هسراف فک باد ۱

 رخت اوج دّلا دعد ر هن سا دعموص یرکدورو دم یدنادرکبآ ندناسق یصو /

 بام هد یار مت ناب وصول هرکد بونلق یک رت فصو یکم ڈح هابس
 !یتشکو خ( تع )یمطظنرممهرا ردرو دمءامهدس رع هکنداوا بلاغهدروک ذه |

 یم یکی ول د یرکد درک هک وج( باسا چها ر نی زا دعب نازسرپ »)با درکب هداتفا ||
 1 فا سهاکوص بآرواکهدنند ها تب تان هعطق یی

 هردنجیدارزک هکناومحواهدشنآ « به ؟ ۴

 رزکح هدشتا هبا ارو یتف كل دو یفنوکسكنولو یرادعف كممو كنس (ردنعم)

 هکرولو ناولا ینولرولو ار دقن ودقرولاجر ول مع هکرونلوا تب اور هل وشر دنا ومدرب
 «دنآ هدکد ناربکر ار دیا لاټس د بورک | نیو یڈفنبو لشیو خرسو درهزو اس

 ۱ رکح مز مشتآ (تس ) عمال ۳ یک دیدح فطاو اب بونا یکرس بوش 9 ۱

 هد اور صعد رول ردود ممکن ۳ وا ماعنزوس ۲

 نودوا هدکدریاهرخآرولوا یر هنس شوقر وبه هکر دمشق سنققردنم ۱

 رورا لار ید یدکرقا فو دوو ادیب شان دشت ش بز
 لینیماجات الوم هه دقاب شتآرولوا لصاح یسروا نده انار وه هرکص

 « شوو مرنوا شت اا شاب × شتا دزورفوحر دنسوش (تس )رد ده اش یت وش

 یخدمهرولو انواتم هيا نولر تءاسر هر در واج رر دقر لڪ ہد تاور ض» |
 لادلا سس هدا نعم یکی اورولو ا دوعربظن یی هدنآ هکر ار در دنمس هت الورب ه دنا تس دنه ۱ ۱

 رلربدیند لو دنجمو ل دم ها مال هنل دیار هدظفل کی اوورو دن “اواو ءارلاو 5

 یک یتیداوا تفل ترد هدنطنا سنقوف ےک ر دراو تغل ترد هدنوب هوا هاب و ۱

 رردسونقوو سونتفو سقوقو سوق | ۱

 م باغ مه کد زاوا طو هزاف ندنشوقوصراربد # 8

Cm |كن اطرد رع هدنلصا هن سان عمزاف لكف كن دحوم ءاي  TTS 

 ا کف (ت) رعاشر دعب اش ید لف فت ةدبسراذ

 یدنلقهجرت ۳9 وش هدمکر رر دسراف ین دزاف ٭ تط وور ذن ناح هرکی

 هنستش درر دزاغوزاف هنسلها هکر دیاقرف بوش یزاه هب ا طد هدىروعش تنه رفاما

 ممد>دوش هتسب رکم خرس هب زاهو سواط تفآ دمفسزاب (تع) یی اید طب
 بكرت (باعرم) لر دزاه هثسمتش دو هنسولها قالطالا ىلع هدنکزت نکل هزاب

 [ دزمهو هی ها بم هرسسک كن کر دقوش هنسانعمینوفوص وب هو

> Ek 
 ی ۳1

 تی

۱ 
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 یاس هدي تفت روت هدب رع هک مرا هبا هت انو ی مک ك هدو دم مج (یوح) ۱

 | (ناوربآ) ر هدنداس تس كن هعطق شرب ئل اولد هنس ا یوج ید ههر د

 ك هجا یفقرفولدوص بآ هکنوج,لرید یژاجهامهدس رع کوصرقا عج مسا

 م ہا ندنظذانتفر هللا نوو یربصف كن هدو د م ؤاوو كنار ناورر واکه دنلرا تس
 یدکی ر هنلاصداامعتسا کنار دکید یعیدکرد هشم تفصدوش اب ل عاف

 ۱ اب یش دمهراب دید نارا لوهه ب ونا اض یس د هدر دعناش هنسانعم

a eناچ ناور هت ندرف  

 ه دداا تس : كن هعطق ىج كسزوبواويد

 بر
 ۱ ينالوا هر اهو یتف زارو یرمسک ن هدو دم هبقوف تانشم» ان( هربت )

 يکربت شح نک * ناهج نبا ی وردو شن ماهدندب نشور (تس) ر ۶ ی هضم

 نارهراق بولو اریغتمندهرکصو هب هنن ةراو هدننا دید ۳" دنکر ظتدناوت ۱

 د هلن و لرد نفسة رع کی غآ یراق دراقج غاو هتک ا هت

 OTL ےکنرواکه انعم نردز ولوازم همسر اه ہک امار درت

E DR Tu PI7 ۳ (باناب)  

 یر کی واد تاب عج یاب کو صولا رعق عج ز درک دنا ہدح وم ابو یراق

 غار هلا تیساممویرد هنسانعموصپآ روا دنعبار تب كز هعططق یخ
 تب تند بند یوسشر اقا هندو هنت چنوم نانو
 6 هد هنسانعم تاعو تبا نو هنس انعم تب اوه د ابو تر ددو تةاط

 » نتشک هکعو دید هشغو د یاب هت شکر سس

 ۱ رخ اتو دقت یدنآریس هتشک ی صاردضاضاب A رت لا ینوکسلب ار کرس

 1 ۱ نادرکرس هنساشعم شود یا لا مزد دف ی هدف یک بالکن تا ۱

 | درم 4 تسهر یوسره هدا نارد کوج یرهر ( تد )ناس هجاوخ یک

 | تس كن ەعطق یخ دی یر کبود شاب رس کوج # تفر دناباک ناد هڅ هتشکرمب

 أأندننفنتشکهلن وکسن هم نشو یتفن هسراذ فا (هتشک) رولکهدنلوا ۱

 ۱ | خدمه هنسانعم نارو دردر دصمنتشک اریز هنس انعم شو در دلوعفم ےسا

 |. زااوا هنسانعمتنونىکن کلیک دشرولکهد هنسانعمبالقناو تروربص

 ۱ ۱ * باد رکی سد دنروح ین ود نب وص هد ابرد

EOEر  



۱۳۹ 

 | ئاپام نا ار رام ب هدا نات اغ ارد( ت« )مارمتشنارز ةمکر لاتا ودالاف |
 بند ر هش یوتن دکر نککر دسزاف قد هشداب ۰ راومشو بوخ ۱ ٤

E agp e 1ی هیت  

 یراق دلوا تكلم بحاصو ل ماو قب رعراهاشدابیت-ردهنسانعم بحاصو

 رب هردبیدوبهاشارهاشزکا(تس ) یسودرف یکحراب دنلوا چست اشا هلدسح ۲

 ره ندا رقا و قاف هنلاثما هدتمظعو نسح هکهنسن ره ینا” هرز حاب تاره یداهن رب

 اراش وقور او سمش هیواتآ وب او ته اش هنسالعا كن الثمرار د هاشاک | هلو ارتکر زو ۱
 ۳۳ ی رانا رای دخره اشاک اراوشوقر لوس ندنسلجس ۷

 تس كنه علق نر یلل اول دلو تل شيا هار هاش ےک هداشکوخارف ینعم عبار
 بازتاب رم ی ۱

 قسسام یل عر درب اج یخ د هشلهفسفرع كف هدانعمید وردس-ارواحر هددنه |

 هکنوح ندهاش ها دایر دنکم هبا هدو دم هر اف* ءاب(هاشداب) هما دع اوقف

 ید اشدان هلسالا كناهو یسا قبال هک بر دزاجیند هش دال فف 1
 نتشب وخ لدهاشدا ےن ٭ نس ناح یا مدد ارت ات نم هک( تس )رع اشر دز

 » باشوخ ردوخناولا باشوخوصواتدل# ۱
 توغاوولول ین دمه هنسانعموصولت دا لف كن هدودم هم نیش (باشوخ) 1

 كعدوشاوارلریدباشوخرد الثمرولوا عقاو تفصمه) هنسن اثر ویو لملو

 وزبتر ۳ دفدص رهزاهب * افت یو ھه( تس ) ی دسا ےہ کرارا 5

 تانىس توج ی دنا ی نآ قر وا ینصود بکر ت یلصا * باسو 1

 هنس انعمولوص بوخوو صوت زا بو ذاق یسکرت فصو یک م شح هاسحدّفنلادعد 1 ۱

 کو ندع هل هېڅ د نشو یص كنه دو دم هم“ اخ شوخ هکنوح یداوا

 بوش همه ناکرتش د هرس بوخ اب کنز کی هو( تس ) ور خرصان لزوک

 | فلا یک هش دنویردهرهاظ تسانم فو هام تختو دنبابونا سادات 7

 یانعمییکرتیانعموردروک دم هرک اقرب هد هعطقو ول دوصبآ * باسو

 هل دیدشنو یف كن ارویمض كل اد (رد )رد دسانم كنس ات یانعمو نع كلوا |

 تساهدماقمو(هنکزردمزال دیدشتهدس رع نکلر دعیاش هسانعموجتیاءدسراف ||

 ندمطخ ماها هجر دقت و رر ولا ید هسنقوار د هب رم کت لاد نالوا یم هجرت |

 مازاد
 هوصرقا یعد ناور بآ یدهغمرایو>

۱ 



۱۳۰ 

 لدم هلا همس هنم-رء اه

 م شاکی در ق وح یلک ن اتسلکورازاک#

 دوخ میم ندیقمومخ د مه لع لکو رب قوج لکل نوک مال 7 راک )
 تقو ۰ رازاکن کر دنالماب نا شور (تس)هنانع «یار ءاشر دیدآ نیلبرب

 نوح یلکدوب وکسدوخ ایرسکك مال (ناتساک) رازاکن رب مدصص

 ناه- دم ناتسساک تسشر مال "ازا لددمآر ام( تس) رع اش یناگم لکو رب

 باتفاب (تد )یناعمل اوبا ناتساکی ته لس ن وکس كمال (نشاک) تشیع ماکنه
 نداکهدش و نکل » نشلکدنک اض ناناج ضراعقوش * قاسنکر از هلعشحدق

 لکه کتوحر دکن ه یربرهلرفا ور اب اج هد هساوا هنسانعم اکر شعازا
 ردناک مسا تا دا یراربره ناّتسسور از یدک هدنحرش ینا ونع ك «سعطقوب ینا
 ۱ هاو یعع اب نون و یتف كن هع ٥ ناش (نش) ةیکرل ا تاو دالا ف سام ىلع
 ود نشاکهش اکمو هشلحم لس دج یتح المو تفاطله دستامراهفوکش كلکهکنوج

 طة افیدنلوا هست

 چ ںاداش هسا هزانورتو عمه هر اج ید #

 ۱ یخ دم هرولوارل دوق هدنا کراچ هللا هستم نغو ینوکس لنارو تف یم (عص)

 | هکامافرولکهد هن ساتم یک ام لراشوق کمد عونزنو هنس انعم ازفحرفیاح
 ۱ e دنس داستد لب هعلعو فا رکود شوق غمه هل بعض مم

 1 تشدهمه یبهک و (تد) یودر» ذ کس زا ورت عج لف كنهدودم لاد

 مالعاو هنس انعمرا دنآ رکولوصیدمه » د و با د اشو رس یک ناس * دون بار هس

 ۱ "یکم نشداش ار زر دڪڪ۽ دوصلانحرف یسسکرت یانعمرولوایخدندلاجر

 | کافر ءدهعطقوولدوصبآ لان>رفورورسم ینعج هلبالادو یتف كنهدودم
 ۳ A نکلردسرافیخد(هزاتورت)ردرو لم

 أ | هدونح ردنو رعد او دنلوا تا که ءطق ترب یللاود شارت یدنلق

 | ات مدردهزات یورنآ هرات لاخ (تب) فالو یر دلمعتس: دیرغو دوو

 ۱ ۱ ۱ هزات معو درد ور یر نا زا لصورکفاددوش چ

 1 ۱ « هنالو اقبال هش دابرو ن دراومش#

 PP ههشدایر دیک یم ی ور 0

 ۱ سس

 تاودالاش



٩ ٩ 

 Hy ی UE ادخ دوار زا |] 1

 روم .(بآر یدک هدنرشاع تد كب هثلان هعطق وب د قوط (رمس) هکنوح || ۱

 ۱ ۱ ۱ راک« دندان تست

 ب

 م بالسیوص لس رب میدراب تااسدنکرب 9¥

 اروز بل س هبا لادویرانوکسكنوو كن ارو یرلعق كفاکو كناف (دنکرب 5|
 نع ریو ینکرفو نرکرفورطر و هوا شهروط ی واج ار ی

 تفر (تس) بسا تعصو دیر ذل سمشر دیو مود قرح شل اتزوته هدرلکنهرف

 تنهرف فا ذکب دنڪضض ف هحوء نر هایم % برد هحو س هج شربس |

 لوط ین دمهردروک ذمو دبآ آر ذکع اراقلطم هدانا فاما یر کناه

 ر دیک الب رسک كنید (بالبس)ر اربد دنکرف هب هنن لکو د بویروج اتم |
 ٭ هدشلدهآزنافوط ما هدیدتشا بالس( تس )یفاعم اوا هنسانعم ین وص ل ذس |
 ءاو یتف كنس لیس کنوح # دوحورهشنیاوح را مردار هو 1

 زدقوش قرف قخار دکرت شم هدنناتم ی رع هل یسراف هلا الو نوک ید هنگ ۱

 5 U قالب هش رخآ ومش )روقواروسکم نیس مانا یهاک راو | 1

 یدک افن و دوص بارز د نارو بک * ا

 ٭ باسو دەز هکب مه هس وص مروا یدهرش»

 ات هک وص مژوا هلا همسر ۶ ءابهو یتف نارو یرسک كن هدو دمه چ۵ یش ( هربس) ۱
 لات هوددع لاد (باشود) زاریدهرش هر هشوکر اچ هدناتسکز هلوا شب راقص

 هد رعهنساشنعم زمکد ق لطم هل ا ه دحوم ءاز تف كن هدو دم مک نیشو یعض

 دول کی شلصارد و هداز یاج ك یز دهازوح نادنرب(تس) یمطرمرازیدسبد
 لرد ک٥ رکص ی دنا عوضوم نوحاامرخالوا سدد هد رغ (هدناف) داو باشود ۱

 مهو نما بو دنا هلغهنام رخ مزوا هو یدئلواقالطا هد هنر رم کج مزوآ ۲

 یدلب ادا ن نلامعتسا
 سس

 چ با د مشو هبا دېش هم رشدو, ددشلا#

 یوم ییح هنیسانعم لاها لا دو فوکس كنه و تف كن هم نیش )دم( |

 نایک یدعس خش الشم هثسانعمییصملسع )ری قاف د- مرک قدر |

 3 لات (تادهش) یدروس هتشکق لافدرششتس رتب یان هرایصعهدنسهح اید |

aهنادهش لو ی ) 

3 OY 2 ما ٤ 4 1 

 رر



۱۸ 

 تسسسسسسح سس
 ۱ هلو ! هلن ا لها دوخ اب هلو ا یرامحاص هب دا مواع هل فلو اندا دار رغ مغان دایره

 هلو! یرا دا ضط تفر »رب رھد وای

 ۱ « باد اشلکنودابز هتکنأ عطا نا # 3 ۱

 یوا عطف ی-هزمهو («۰طق) یدک دن ار تب ڭى هملات "هعطق و دون (نیا)

 (منکژ ةطسلاتاوهالافتساکبحام عج (ا) یدکهدنخ ترش یناونعا
 ییسعو و هلطش نیما هنمیز اهو یقف ك هسفوف» اتو فو کس كفاك ى مد لی و

 لمادو هو هد ر عرار د کلب بوزیح زب هدنرزاو ق ارپط هلل اثم او قمر که اشنا

 :PE r ۵ دس بن ناتو تب

 لورد اكن بند زور )۳ هطمسلا تاودالاف

 ۱ ۱ وا اسفورحدامهدماقتموب

 | مالویعض كن هبسر اف فاک (لک) یدک مانا تس > كن هلن عقود یک( نو ) ۱

 هدیساغا؛لرکرار د لک کر ههدمع دا ایا تیا تھ هری .رعفورعم با

 ۳ KELA عندهنررقرکا نکل نوش درا

 1 قروربب نم نات اکر ا ٭ قط لک ز تدیاراک حب (ت) یدعسخسرونلوا

 | الشمرولو ادا مم هفوکشنالوا ةن رقیاضءتم هسرولو انراقم هه رقرک او

 من هتش> هلال و نيهان اص # هتف ڪش ان نکلو ییز لک( تن )رعاش

 تس كب هعطتویود دهزانور (باداش) رلربد لک دهغارحو هشت هر ارشهلش رط

 هب عطر ول یح اص هتک: ن داب فرح یک لکه زانو رت (یعملصاح) ر واکهدننلات

 تاعایمویقامطو سان تالواروک ذماارسهدهنعطق وب نعبر د هعطق دوخ

 ]أ نالوا نا ده تکووا دننعم هباشمو قلعتم . وصو لڪ هب اراتعنص ىلاشماربظت
 هلع س۶وردراوقامط هدیازس هلا هنشتهدسا عارمصمولالثمردنرلمم اب ها یاب ا

 س

 ه بارس یخ دردن الو ا شع اف سم اص وص هش #

 هل همسر ءا ھو یتف دوو ینوکس كت هم نشو نتف كد هقوف تاننمءات (هنشت)

 و (ت) بارو ا ناشطع عع

 سالا اذه لب ءورارب د ولاتفش لکو ماداب لکو ومل لکو یر لکون رسن ل اک

 ۱ | لامعتسا هد هنسانعمدنموزرآ لقب رطهراعتسا# سیا ا ےک

 | نو لوا یدآ نا سه هبا یس لاما رسک او فلا نب كنیس(بارپس)روشوا

 ۱ * یس رو لر دوع تخردرهخاش باس( تس)یناعل اونا نوسلوا ید رمسغ
 ۱ ی را ار و تا سس موس مر سم سد 2

 ۲ ردا
۰ 

۱ 



 سس
 هجر اهر درزاب فلا game EET #هرشف ۳

 ید مه ید اداری هدنسس هسفاف فا روح مظان نوک آ هکلاق>اشمالزاب

۱ 

¥ 
n ee eem ee aha ee ane م سس 

 مهفافر دلکد دیس هد هسنلو ارابتعاهروکهنلحم |

 ماکس مر دیا حصن نسب اراکد ×

 یتومضمكنلوق_(نویامهتسرب هدنا م درزا ) ڭموحرمىدھاشەناكعارىضەود ۱

 عارم ىر سۇم زدت هدا 1

 ی ج صحت

 e رس نت نم رام

 كي هعطق ی د یر کم (نک) رواکه دنس داس تس كل هعطق ی د نوا وډ د تصص)

 ییالقتسمارب زردهدجحو ماکسم عراضصم لعف ندنظفل ندر ن اماما تا

 ولد نب (نم) :رولکء دننکو دنک الا دو یقف كنونو یمض كفاك ذو ذشلا ل ۹ ۱

 ۱ یدک هدروک د متسول 1 (ارت)یدکهدنلوا تە كن هعطقو| 1

 * نلعاف ن اعتقد ۱ ناعم #

 کر ره اف تا الا بس حد د رس رحم هک نور دند عد رس ما رک هس ءطق و ید

 نت سه تال وعفم نل عف سەن امن قضا نکل نخ ص تالعاو ۰ نلعمفم نالع ٥

 ضورع بانر اهل غل وا مزالوبجاو لام عتسالا بس هدنسا رجا عبسج, یدیا 1

 ضورع هر کما دنوراب داب ارابتعا فح انه ییئرتبرب رھی دهد هر اد سرف |
 هل زا هلو راب دلی ا ل امسا ی کک دوخ ا یقو اب هلا ضو رع كط هد رو

 ا E ذو کدو یوطم یسهبج تل شرضو صورعكت هسعطق وب

 یعارصم لیع ات وبریرحش مظان هلغلوا مد ااو ر نز 1

 ردفذح یک اس ی درډ ند تالوعف+ ناعم یط (هسش ")یدروتک فو کما
 بوئلوا لسقن هنتالع اف ین نلعدفه لو ه ادا او ی ناعتسم لوا

 هدقالاف الوعفم تو دنا طاس ا ی ات ندنالوعفم فثکروشلوا هت یوطم /

 یا مارا تالوغغم رولو ور بو وا هرو ناو عقم

 رونلوا ست فرقوم بو دیا ناکما

 + اء اد سروک لفراعم لها #

(Ja)یلصفتویرف لتفر هد ها لع تفرعم عج (فراعم) تحاصیءب  

pri 0نامه باتو کرا( )یمن قد ییفهرکب تن  

3 ۳ 2 



۱ 

 | دف كن هدودم قوفءانو ینوکسكن همم نشو یتف كن هدو دم نون ۳9

 لعام ۱ لاکردنایدآ هد ی احرارب دهشرقحآ هکش | لوانت هن نزوله

 ه اتشاندنن وکو دشاب هنن یرع ه هاشدانناو رب هکهنسرکنآ مورخ ( تم

 « مه هشورفا شا اولح والی

 تف ه٥ نشو یہ ېد كن هدو دم ءارو ینو کس كد اف و یت لا هزم» (هشورفا)

 دارین شل (تی) رع شاواس فلز هبسرههو
 یدمكنءزمههدنوب » هشوزفا یاولحاشوخ رکسةدولاناشوخ + هسول ناه-رد

 ر دراج ید هشورف هل سم كن اف و ف لح كنهزسمهو هشورفآ لنو ڪڪ كزافو

 نلنهرف رد شخاو | فن هفو دحت ند هروصةم هرو هقم نده دو دم هجر دن وب

 ۱ ینو | شغل هک هنر رزو | بود انبق ییهد اس نغور یتعنصرکر دروطسه دیر وعش

 لدعدوخ ار کش هن رزوا هخلوا هنا د هناد هک ات هردشراف هتسهآ هت لآ بوکود

 رولوا اول فطل شهلا عد رسرظ یهر دش راق بوکود ص

 »| واقرر د هرمشهن بل لش وپ

 ۱ لاتما حتما اهر اهو وضو یدید تم الو یت كن هوم نیش ( هلش)

 (تس) رعاشرارید ایل هدنکزتاک | هکر دوالر هکبامریرونلوا هس رت طواخت هلا هز س

 ۳۳ مپ ( رای دهاوج تسةسد مرن بوخ لش اهو الب نابمرد

 ردیااعدا یصعصت لق ر رغ مظان ہک امافر د شلو ا طیض لحضه دراکنه رفو هدراتخ]

 متی هبسرافءاو یال قارطاولوبمالسا دال طا (هکن) هیلعةدهملات
 یقرف هل وشه څر صق لعرقفرار دنا قمقرتهدراتکل# نالوا هدرا یس “مرار دنا

 همسر ء اه هدنتر وص قىر هل رافلاہدنتروص ےن ه هرکص ندا هکمرروکب دانم

 هرکتند هسرافء ءا بوسوک دنشور لوبمالسا رر مظانندلجا ونام بز

 e بسلا قعقوا ہللا مشق هرروا یا هوا هل وب یدراب فا

 | سکه کج رف ەچ لونارولکیندهبانعمج وا لش هل دی دشت كمال طقف هرکمنذنو

 | دناز نم ها تكلا دبر ینعبلاتشاتو نتجت مضوم یشج ین هنساتعم

 | هکلوا هحوتفم ههم نیش ام اف یرلهرازبی راکدلب الام عت سا هدنراتقو ضمح

 || مص عج لزاردهیاذعم جو اه دیدشت نم الدوقو صاصق عم لفتت كمال

 || تفك هقوفءات (هرشفت) یکندلوب عی ل دع یتسعم ٹلا تسرب تینا
 ۱ ]لقب ند همعطا هی هی ءاهو یراق نرو كن ههم نشو فو کم كنافو

 | اا دولاب یرکس »هرم هدب شکن وکانوکن اوخ (تب) ماری هنسانعم

tt 
۱ 



۷۱۲۰ 

 زود ناتو ماا طفل هدا هدعارممم و لر رغ لا( هک برو قند .

 تغلرب اسارز نوجا نول وا طرت یخ د نعمل ا ثبح نم هعاربصم ی دنلبق ام

 یکاو نامه ید رەق هشاس تفل هداسیکت امون م باج ان دیا هجسرت

 هد هم کح هلاکمر د هف یدلوا بصح یا نانو هدر اربقف ینو مم كعارصم

 یدلب ارظن هنلفم ن هلا كنك ناسشلول

 یندروخ چ یدزبش | هب یکشآ چ

 ۾ لوخ د هدرکو لوک کت ستفرک# لوضف یادک اضادمآدیدب *ناهک اندر ۰ 1

 ماعطر رد هبا چم نشو یدمكت هزمهش | وحر دکر  فصو هدنلصا |

 رمضاح ماند طفل نګ ها يم كب همیسراف ۶ء e ہا لما هؤ ہطم

 هدینن اس تم كز هعطق من در د یرق یوم ےس ب لعاف ادوخاب|

 نکلردبمض كن همسر ف* «ابنالوا ست دوو جز قدر

 هش ابکهدنرخآ (ید دروخ) طفح اف یداوا حوتفم ذو دشا لع هدننالقت ۳

 لوبمالسا هدرصعو قح ارد لاک + دیک رت کما عط شل ر ضاحك ها همی |

 یاعط زاردنا هاو بالطخ و د الروت ېک هاو شغل رضاح مابعط یهدلاه |

 هر د هّللذ ی دلب رمسفت و دلع هرزو ارمصعناسل یخ در رغ یظانرونل وز نیدروتک

 ٭ نادنح یورابو مرخ عمطب » نامهم شر د فدروخروآرب (تس )یمطت م |

 ندرو هلو کم كنارویمض كنه دو دم همم ءاخ زس هسسن تک ءایک اماف |
 یدردنوا ی یسهدحو م کم ین ام ےک تترد هس انعم لک اہک ع ردرد صم ی ۳

 ردر دصم مهو ماعط یاو د لع هدکرت هح ر دقن ور واکه د: س 5 تب ك هعطقا

 ٭ اتشانو هنس رک حا ق و وطرب

 نا رع کقوط ا ارو ی هام مسکو خفا نكن هدودع نیس یس | ۱

 تسربس تشک باا ۵ مکر واک د منم اعم نبرد و ع کشم اف ازا ورار د |

 رسک رس هلاما هک امافرلرید یو دناغج هنسب انعمر دصناق نیک | هلا وص رد |

 یکی اور ولکه دن بس ا تب : بل «عطق يا مرکب ول د قاسم رص رس هلا هع ت

 # رس کز رخ کشور شابناهسرد ی امنزک (تس)یناعلاوباهرروا سرت هیات .
 کرک لپ ارو یك هسر اف فاك( هنس )سو نانوزاسباب اب یفکب نکت عانقو ۱

 رکو اد نوکسراربدعیاج هدب رع حل 7 همسر اهو یتفكنونو ینوکسكن

e ۴ نا هر i 

0 

 || یثآ تفرمه × نا وج و یک نیشآ ناکد ب( ی ونش )یمظنربم خابط ی (یشا)

ek re SC سم نا 



1 ۴ 1 

 بصن عع هلا همسر ء اهو یتفكنارو ینوکسكناهوینهكنهدحومءاب (هرم)
 رک اشردص وه ههزر یزورهکنوحر دعا ندٌنطفا یزورنکلترحاو هصحو

 فاک (ادک ) تخصادهدسسه تیلذفاب» تضم یزورو دی رذآ طخ هکنآ (تس)
 تسا هدنامنابرع مک (ت )نوک لزه یا هل او اربقفو لاس عع هبا هسراف

 ءاهدنرحا ادک شک ته رثو درز نوکر درب رکہز ورد ویو کرد

 لد اس هناکهنسانعم یداکمو ار دکر ت فصورا ۔ہضعل ر درب اسید یادک هل | همت

 فاکه که کنوح بدید یرداوا موسوم هل هبا ادک ن وصکید نیا لاوسبوزکوقومق

 هلا هب ور دبفذخ لعاف مس ادوخ ابرضاخرما ندنظفل ندسآ (آ  هناح یعع هل رع

 مهداق ىدا اداربا هد هبسراث فاکم وح یه یرو عش نکل رواوا هس رعادک فاک

 ٭ یوا لر قف سس ورد هناح #

 نیهولا ىلع كن هشت ءادوخ ا كهز مه هدنرزوا همسر ءاه (شوردًهناخ)
 هکهنسانعموا هلا همسر ءاه هناخ ار ز هنسانعم یوا لر قذر د فاض ا بکر ت هل مسک

 درنو چ رطشو یکی رل ڪک دید تب رار د هنا ید هر عش و رار د تس هد س رع

 یدآ هناخ کر در وط مهد رو غش نهر فرار د تد مهو هناځ مه ځد هش رالودح

 هصاخندءاعهد يی دنا هنس انچ موا یلطمرم.هنعسر + اهناخ هکنوح ر دلم

 هشسرءاهنالوا لة: تمالع و ی دنلق هذا ز همسر ءاهلقا تم الع هکلو ا ل ةن

 رقف یعع(س ورد)رونلوزآ «دهلوقنمتادر ةمام ارد هعیاشهدهلوةنم تاكه

 وز

 قرقودومترد هکنوح هنسانع,ینسود هر ور دکر ت فصو هدناصا حاتحو

 هلا هم نشو یرسک كن هدودمواو(شدو) رواکهدنعنارتس كي هعطد یل ا

 | لعاف مسادوخاب را ند نظفل ندد شیو نالوا هتسانعم لش ود هکشارتفا

 وز

 # ابرو نهک هدنارمصح یکسا

 | "نو نسا نعم تع هدسرعهکیما ها ننویتفكنادویعض كفاک (نوک )
 [ردراو تفل کیا هنب یکی لننا نفس یلبصار دزاج یخدیعضكناهو یتف فک

 | دشنهک (تس)یناشوج «یوئردقو واواطخ و اظفل دنناص اه هبا فاک لاحومم
 ۱ كن هدو دم و دح وم ب(ابرول)ْن ران وقت هنفر شعوح # لی رشوداهرفسق

 1 | زاسیرلکدتا ر صح ور صح ىع اب |یتف كه دو دم تحت ءو ینو کس كنار و یعض

 منرا دیایبم * تس هد شول سکعهرب نم یا دنم درد (ت») )ےک اط وا



IF 

 لدرددناهرکد شاب هح ( تس د )ین املا و ارولکهدنسا ارود ا ریالنقتسمارب در دشا ۱ سس

 * مرادارادانددززاوا قشعیالبهرکیدشیدنا |

 ٭ یدلاورب هب یکن هزق تخ د

 رد رص ندنظفلرتخ د هل هة وفء او ینوکس نم هستم ءاحو یعط ك لاد (تخد)

 ددنراکحژور کی آ (تس 2 0 هکهتسانعمز اق

 كنارويتفكن هسرافءا ( اور ) تخدیهاکی هنمانشرسپ ہک ون ٭ تنمک
 اد ا یب هلا هسراف فاکو یتف كنهدودعواوو ینوکس |
 دوشره-ات ترددرکب هکن ٭ تب وکر سزا ناسقر عفد یار (تس)یناعلاو ارارید ||
 ٭ دلاور اآ

۱ 
۱ 

 # ارس هحاوخ ی درداعا م داخ #

 ه هطفاح و همر تمدخ هدنرابا مسراکو ارزو نط الس هکمداح ( ارسهحاوخ)

 نولامهمرحینارضح نامزلارخ آیا هنام د دا نامع ل "آن طالسنکل هلو لکم 1

 در ر رخ یظادندنر اروا م هراشز بو هم واو دما :

 هر د هلل ی داد داشت و داع م داخ بو دا ارحا ینو ءم مهكو ام اولس ىلع سالا

 بکر یلصا (کدهوکشناشیاز كب رب ٭رکد ورک ن ابار .هحاوخز (ت»)ییناه
 یاررمم هح او هلن رسک كن هم« ادو ا كەز هه هرزواهسرءاه قرهلواقاضا

 ّ یانعمو هدعب هنسانعمیدنوا دخ و ید اتساو یسولوا كنس هناخراک او املتع یدیا 1

 اه طقف نوتلوا فذح ابو هزمه لقت تمالع هعفلو القت هروک دم یانعمندماع ۱

 رواکه دننما تس كن هنمان هعطقو دد ات سا هج اوخ یدلاق ارس هحاوخ هلا همسر
 نوسلوا لوس ی یدنا هنسانع»هناخووا قلطم هل راف کل هدو دم ءارو كنس (ارس ۱

 بلاغ هدنراهناخرباحح او امطع هلا ماوع ارو کو مابارو ص٥ هرکص نوساوالوس ۱
 ردزباح یخ دی ارس هلا هتک ءا هدو یداوا

 رونی درکنا و هص د" نالوا نکنز»
 واود یت كن هقوذء ان ناو هک نوح غ ییععر دلع اف مس اهلنوکس كىو (رکناور | ۱
 | توق ردر دصم مس | هرزوا یس هغص ما ندنظفانتسنا و با نونو نتف ك هدو دم ۱

 ,قسسام یلعردلعاق مسا تادا (رک) ر دتر دقو توقاعون یخ دانغ هنسانعم تردوو

 ا اا

 1 
uma re تم TR mm a E ۳ 



[| ۴ 

 یو هنسانعم هحو هنس اعم هک دم» » اکا ت ساک زکر تو افت نیس « اک

 هدیافو هبا هر هد لقە دباتتغجرواکهنسانعماچتر هو هنشانعم نق یهر

 ررد

 ۾ نادبلس ناسب یل ثم ناسح ها ۾
 هکهنسمانعم هک هللا نونو یراعف ن هدو دم نیسو كن همس راف مج (ناسح)

 لب ور یره كن هدو دغ نموا لبه اوم ا (ناسب)یک هربخ مک دا رع
 * دو راکرد نموراکهاقسقدراکف از لد(تس) ظفاح هحاوخ دن امو لمم ییعع

 ]| ےکتر د رضاع مما ندنطظفانتسنا د (نا دب )اسا ناب ناد رکرسو نالا بثوزور
 (هعطق) رد صه دحوم ءا کهدنلّوا یدک هدنش ال تس كنملو ا هعطق یل عاف مسا

 طرش تدحو * ناکهو لوڅو عوض وم تدحو « نادیارتدحو تشهضقانترد
 ۱ » نامزرخ ارد تا عفو ةو ق ۶ لکو ور تقاضا و

 ۱ هاد ید هې وج سو
 | چ شر د فاه د رع هک هنسانعمروشت هبا نيسو تف كله دحوم ءا( سب )
 | یخ دمه م س دندروخ راک وج اوا کچ سپ زاوکم یتفکراکی وج ( تد )ی دعس
 1 یس) رولکهد هنساتعمرثک هدس رعدکرابسو هنسانعم که د رع که کف

 | هک هلاهنک اس هش ءابو یس هل امارسکلاو متفلا نی كنو تف كەد وم ءا

 | یتسوددول شوخانهچ (تب) یسودرفیکه بخ که دب رعهکه نسانعم قوجو
 هب راکف نهدر دم نسو كنه دحوم ءا (اس) یس شلادزدرادنهنام هکچ یسک اب

 | رهز(ت) هڪن ییععرعاشروالوا لامعتسا هروک هنلګع یک سهدنس انعم ج وا ا

 نامهردشرهز هکینوداص یاولجاس چ دشانانسمه ساوردیدنس نور

 رارداسهرپشرب هدسراخ تکلم یخ دهه » دشاب
۱ ۰ 

 »٭ یدهداتفا هقشاعنالوا نوکشو د»

 ارداوهذم مساندنطدانداته۱نالکهدننمات تس كن هعط یخ قرف (هداسفا)
 | ندهملاع مالعا هرو نع قشاع نکرد هنس انعم نوکشو د لطم «دنخل هلو اهل و

 | دوغ ناسا قشع ہک اهلوانو اساکردایفاسلا هما ابالا(تد ) ظفاح هحاوخر دشاوا

 ۱ اهاکشمد انها یلولوا

 ۰ ارادرد.جواق لکوکی خاد

 | دون تب تب هعلقیم نو اورد لکوک لد کنوردسکرت فمر (رد)
 لعاث مسادوخ ا رضاع ما ندنلنفل ند قیر نالکهدنمل اتش كن هعطق قرة (اتر)

 ۴ ر و



KEI 

 قافارد حصن وح # یزورشخ رزا یشارأم یوا (تس) طفاحهحاوخ
 ار دکع د هصن یلغذ نود هلا فورعمو اوو یب می لمحام | ۳۹ مع زارهسناهج |

 ردطنفل دن بشت تادا هدیاتغج هنس انعم فک

 ٭ ار نونو انار د تسح»#

 دما «ن اضم یوس دعا شود( تس ) ظفاح هحاوح هنسانعمو دل 4# تسح

 یدباتسا هح لصارد کس * امری دت نی زا دعت تش رطنارابتسح » امر ۱
 ۱ لنکس و ةکرملا تاودالا ققسام یلعردطار تادا تساردماهفتسا تادا هح 1

 ۱ ید ینا تس !بوناوا فدح ہہر ءاھ ندنظنل هح لس یلام عت سات ۳ ۱

 ت کا و ید ت سک یدلوا تج بوتلوا نا هب دم هتک هاب ۱

Eندلوععلایود هب هل ات کی ک امهدس رءدونلوالاوس  

 با نونو یتف كن هدو دم زمه (نآ )اضبا تاودالاف قب انک نمهدس رع

ETE Ea ۶زفلواریعت  

O SOEت . لی هسءطد ی  

 للت تادا با هج رو دم د (اج) رواکهدنح رس ېر ع یداح ۱

 : یدنلوا فدح هسسرءاهنوح اف ندارنالوا

 هردو نار دوا تسوا مادک یینق#

 ردلاوسندساخ سنح ہلا ےمو یتف كنهدودم لادو ييضتناک (ماد کک ) |
 ۰ تسالپرب ےشجالب همش رک ال» هز (تع) ناعم اوا هنس انعم كع د یف |

 كن هدو دم ةزمهوا هکنوحز دیک م (تسوا) اضردهدارالپودر دمادک ی شاع |

 لوشراو لاثوا هدناتخحوا یندو دىکر توه هدب رءردساعلصفتمرم هلک

 یرمسک ك ن هدو دم هرمه (نيا) یزدرافدحاف هک ولار دس را اا

 ۱ یک اده هدس رعردم رق براشا مسا هل انولو |

 »باک هدنقوار دمک كع دتسک#

 | فلآ ودلاوس ندلوقعلا یو ذ تک قرف نکلردنک ره یکتسح (تسک)
 کس کتک # وک ت تسک ناهحرد» اک درک ان(تبب) مایخر ع جش يدب

 هکهنس انعمهدنق هللا یت كن هدو دم ےجو یھ كفاک (اک) و کب تس زنوج درک
 با ر ندو اکراک حالم (تب) ظفاح هج اور دل وسندناکم یکن را ہدس رگ ۱

> 
۹ 7 
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 | هرهزارسکت سان ٭ ارو رم مسمیناطاس تک ((تس) راطء سرد دئاز يه

 ارو نوحن

 هرووا نشنو هک رع و نس ۾ 3
 تااهدس رع رد سا اش درفمریمض هلا لو هو او یمدكن همق وف تاننمءات (ون)

 ردزناج هد هسنقوا هلا ات مش عامشا ید لوو ر عمو اوهدرعس ترو رضرد هنسأتعم

 ناناجوو-وکس کناره ¥ درا دنناجو تسل د نکن سر کم ( ت )ی رر مامع

 شم اق کفاسق لواردبانعم چو او لاواور اهنا هدمالک هعسک اما  درادن

 کف عص ییسعع فا راربد هطشکو هدب زهدبس ر ءاک | هوا دشءمم هدنرزوادوس

 ۱ رد تادا هجون میمار زر درضاح یه (و رع ) با و هدرب یعج تلا تاو

 ۱ یلعاف مسا کی طفل نتفر یردصمردرمضاح رها (ور) ةط سلا تاو دالا ی قیساک

 ۱ ناش یردصمردرضاح سما (نیشن) یدک هدنرشاع تم كنه ال طق

 ]| فالخ یالبقتسسمارب ز رولکهدنعب ار تب كز هعسات بعطق یسضامر دلتا
 ۱ دننشن هلک كن هسنات نوو یل رک ك ئە دود "همم نشو كنون هرزوا ساق

 | رد هلص هدحوم*اب کهدنلوازولکهدننشنو

 ٭ اہ لک د ار دک یوربرا ٭

 ۱ عراضمندنظفا نفر (یورب) ةيکر لا تاودالاق سایر دطرش تادا (را ۱
 ]| كنه ادعطق یلءاف مسا میکسر درضاحره |( ام )اشنآ سام یلعر ددرفم بطاح
 انوا را یاب یر دا

 هحاوخ ةطسلاتاودالاف قییسام ىلعرونلو | بلق هب هک ا یرلفلا لئاوا

 رع دان هک داراب ۰ تسدامن تس تم لمارصق هک اس (تس) طفاح

 تسدا ر

 * یک نوحنانح هوا نیتح هب ول ۽

 Egat نوو یرسڪڪ كن هدو د٤ نولویب مد كن هسراف ےح نینح

 ارد لو فذح افق فا ءلاواو یدیا نیا نوح یل صا هنسابنعمنلحت وو
 [] تباعار همه ي وب ده اوش نج دو ینح دود ناهسات (تس) نالسهحاوخ

 | هشب یدبآ ن آن وح یلصا هنسانع نیل آو هوا (نانح) دوندهاوخ نمهراک

 ۱ یناعلا وارونقوا هل همخ عابشا لب یفننکآ یدنلوا فد فآاوواو ین د ندنود

 | تدھرکو سا دوز عاد * تسم نابنح عدم نانح منم ناسنح (ت)

 | ا ا ر روا یف قار راف نوش

o ۱ 



۱۹ 

 ندسزهدسز ۰ یدک دنحرش یناونع كنالواهعطق یسهزمهو (هعطق )

 (نکنر) هردهنسانعماس دز رک دنلرا ت كن هز ات هعطتردلعاف مسا ندنظفا |

 رلردیا قصو یرل هنس هجن هلکنا هد دم ماقهنسانعم فطاو واک بنر هدابز |

 لوا نکن اشفا م اک (ت») ميلکبلاطو آر دنیکنررعشو نڪ نر داب الث |

 كرار ارور ونار یدغاکر هر هک ٭ تلخ یوخز اور حفص |

 تسد : هنکا ست ابرولکء دن ساخ تم كله عطف شرب قرقود هنوک

 یا نکرویات ةطسل اتاود الف قیسام یل ردد فدنک اتننوردنوا ۱

e ۱ناسمهعطقو رو  

 دیتا قو یاک ات تاما کلا سرد لشد وزو آب رغ |
 »از سارت ہک اسار ہک اب

 ی یهاکراربدیل هد رع هنسانعداکپ هل را کف كنه دو دم ءارو لمد(! رھ ) |"
 مرفنزا دنا هی ربنآ رها ناتسرا (ت» ) اتالومترضحرواکهدهنسانعم /

 (عارصم) رولو ادم ساغم قەد رع یهنهدنیهاکو + دنا هدیل اننزو د ره ۱

 تاودالافقبس اکردنوجم ام اکے ہد دک و حس وه نو جم اهراورتش تسل دامه
 ءا (ارت) . ةىكر 2 ناو دالا ف تسکردق نظتاداو لوعفمتادا(ار)ةطبسلا |
 (تد) یادت یش هنسانعماکس لصف كن .دودم«ارو یعض كن هة وف تانشم ۱

 كن هلکو ىدا ارو یصا» ارت غا ء یشور مه دات ۽ ارت غ اب سریب نما تفکحح | ۱

 را دارت بونلوا طا ساید ندط> لوهعواو هلدتس> یا معتسا تراک |

 2 اودس رعر دبط اح عج ربت هل كن هدو دم میمو یعض كن ههم نیش (اش (
 (اشناشخد یورزانسح هامغورفیا (تس) ظفاحهحاوخ هنسانعم ||
 هام نا دنشز هاجز او یور نا ۱

 | ارو ماك اوامزبو نم

 هدي اتغح هنسانعمانا هد رع هدحو یکم سفنربعف هلان ولو ی م٥ )ن٥ ۱

 لاد یکیدک هاش كنوزارتو هنسانعم لکو کی دمهوار د نیم هلا یرسک ك م |
 تر دقو هنسا:عمنامط ها دد شت كول هدس ر ءی دمه رواک هد هندانعم

 سفر لق كن هدو دم میم (ام) ر ۸ ین ودنا وک | ول

 لواوو نوکس كن ارو یتف لعم(ارور)هنسانعمن 2 هه دسر ع ءردربغلاعم ملکیم

 و ایرو ا ا اا 2 ۱
۷3 

 a r یوم ی ها

۴ 

f ® 
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 اف طه نیر دم وخ علاطدهردوب تای اردا یضورعت رو هرومقو

CEUدومرف مرابخ رزا بالکو دنق تب رش# تدنمزآ دن رس تمرس 4  » 

RTكی ضبف « شن اشفارب ٤ حب ردو لکر طع ؛لیط » تىنەرام  
 كماظء یار ءش لاما طفاح هح اوخ و هتشیا »ت دنمراطء شوخ یو زەم
 (هسن) ردنانطایرلدار ,اهدافهول ردقوح ىق ىراس رت لامها كن و هدنران اید

 یعو+خراربد هناصقن بوغبا هبهدانز نالواصراع هلاسوزج هدضورع مع فاحز

 | تا (نخ) یلاعت لاء ءاشناروئلواناس هدرال ع یی دای !اضتقار دیکیازونوا
Aناعفتسمو نتالعافو ناعافردرلنود هک روناوبهدندردندلیء اشتر دف دحی  

 | نیسدناو بولا نتالعفو نلعف بوئلو فذح یا کلوآ کیا تالوعفمو
 || تالوعمبوشودیماف ك عبارو ںونلوا لة هنلع امد بولاق نلعفتم بوشود

 رونلوا هسعس و دنوم هرانوب بولو | ل قن هب لمعاضم هلا یم ك مال هد ق لاو

 | هدمببول  العاف نونلوا فدحر دنت هک ف فخ بیس یکه دنزنآ نشالعاف (لص)

 ۱ || ولاه لعاف هدق د ذلو ناکسا الو بونلوا فذح یا عب بونلو | عطقیدبو

 2 دنرخآ تالوعفهو بولو ا لقن ه زو نلعف هلن وکسكنسع

 َ ریو هفو دعو هنو ینورع لس, راکد دروتک هد هعطق رب

 | لوا كلوا عارمصء (ردص) رونلوا هیس لما بونلوا لق هنزوناعف بوش ود

 مکعتروناو قالطا یخ د هسنعو چ اوا عمد یکی ی دنلواقالطا هنج
 نالو اروحدم قاب هدمافدو یک ینبدنلوا هسعستوب دز هب ینا عارصم

 اعا فت كننلوا؟عطقر دفذحووشحو  د تباو برضو ضورعرکتاعالطما

 عحراف یدنلواناس هدنحرش

 + العا یر دیا نیر ده كب الو ا عضاوتم# ۱

 ردعباش یامعتسا یدهدرلاشن اردس رع لعاف مساند شاب لء ات (عضاوتم)

 ندرکه کت نشد یاهعضا ور ( یاصرد رک یدض رکعصا ول یر دصم

 | اکتمنعو فرش یەم (ردق) اهرا ولدد نکفابزالسسویان »تسلا
 | یدمهرد هعمازع یراب ثرضس نان ەد ماعم و( ةا اال او اف یم
 رد هباشیند هدرلاثناردس رعهدانعم یکی اوبر دلمعتسمهد هنس انعم لطابدض

 | هتک کده دنسرش مشع عسات تین هجا .د یلاوحاكفلا ویناس ۳

 ۱ ۱ ردلکد وخ ین هک اردالا یو ذ یطاستر ا هر هعططقناونع تعارمصم

 ۱ ۱ ٭ ادا نکیرهدنس ز ةعطق ٭

( 

۳ 



۱ ۱۷ 

 | «دشاداپ هک امافرولکهدنعبار تب نان هعطت ی د یر کر ويد قانا )کاب ا) ةمكرملا
 طفح فر ولا تقافر درحشر دلکد همز ال تقفاوم

 « نلعف شالعف نتالعفنتالعاخ« ۱ ٠
 ردبصنکلردندارسالا نهم لن مرر ع ۶ ی تل وا« عطق ید و عطقو یه |

RGلما یسوقلراب رضو یادش لراضورعو  
 ندلحاو نامهر دنو خش یسلج لوش>و هفو ذو هنو رخ یرفک الضورء

 نوب هل مس تم كن نبع یفدرد نومشین>واوینایا ماسنتالعاف یکیلوت ۳ |
 هعد رالبءاشت و و (لاوس) یدتلوازکذلصا هلن وکس كنم ءدوش اب فو لو ۱ ۱

 هدر اؤر نالوا یضورع هخاوا هب و رونلوا دبع عاربصمرب هس اضتقا هعطق ول ۱

 ردلص یضتقم قلوکسیرر دفا = و نیش یضتفمینربسکت شبع یر کوشت کیا |

 عجبهدهدحاو تلاح دار (باوح) رولوا عج هنوک هن نکیاراو فانت »دنا

 عارصمهدتروص هلو ا هل وار دکع دز اج هسنقواولرد یی !هکلبردلکد ك درو لوا |

 بس2 هج ددع یراعارصم كن هعطق هکلبر دعا رصم یکی ا هد انعم هک امافرددجاو أ ۱

 تام .ازارب هعطد وهج ر دقت ول (لاوس) ر دراج هسالوارابنءا عارصم نزولا |

 ۱ یلامعتسا هعطق هسا هرزو ازرط ور دیااضتقا قلوا بک ھن دع ارمصم تر هبا

 ردن د ەي هرابنءاروما صوصخ و (الوآ) ردنکم لهجو جیافرب (باوح) ردقو أو

 زی دهد امر دص هر ظن هع ارصم نالوا هدب دعن ام مه یعارصم لمعابفتوپ هکنوح

 4 .(U) رونلوار ابنعارب و دت یزو ك ءارص مرت زه یدمهرونلوارابتعا

 ناونع(ابنان) مهفافرونلوارابنعا ی دو ابیردصا لمعافت و كعا موم
 رابتعا تب رب یسکیا عارصمنالوا ید دام لء افت هل ءارصم نالروا هسعطق

 ام  زرربهعطق هعاخ هبا هنعطق ناونع هسنل وا رظن ه ہرا وبل حج ی>رونلوا ||

 نزو ناس قنا دارا ییعارتعم لسعافت هل وا هب ور دطبت ره دابا یلک طاسترا

 | دوخ اك هعطقرب (لاو وس) ر دقو قلعت هب زا ثبس نمالصا هب ههطقردنوص |

 | هو ڪڪ« هل امد هاو ال یهاکو هل ف دح یب هاکن دالع یو رع كن ؛دمقرب

 | ردزناجهستا لاهعتسا هدنلع حافر اه زرعا شا رووا لامع: نا

 یص یطورء یراق یک ینورع فرع (باوج) رداکدیک تافاحزللءاما

 یت-ردءهرفاو یتقللع نانلوا ارجا هنسارح تافاجز هدشضورع یسرافر داکد |
 هنسهل-جمومعلا ىلع بوش. |قرف و تند لا هبا فاحز یسراف ضورع بابرا |

 یس یوا وش ند ارج الا نهم ل مرر ج طظواح هج اوخ یکترای دتا رمت وید فاسز

 « 5 ا
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 ه ردششمول ید مرق وع هسند وب مب »

 لء ن کا فوص یهو ہلا میمو ینو کس کلا هب چ نیشو یف ن همسر اف ءا( ےب )
 رعاس طه اف رددا رص یدعاس نود هنلوارک ذیرلاغغل لولو شب قالط الا

 ءا( هذ )نا را سی دشا برس را همقل ۾ ناست ر , زا هب همام ندش مش (تس )

 اقاط» نطق نچ هلآ همسر ء اهو تفك هدحوم ابو ینوکس كن ونو یتف كن هسرأف

 یکدرکحو بوبح هنسوا هنا دوزوچ نام# هدق دلج آن طهروجادساهدس ر ء کاما

 مهو ینو کس كنارویتف نون (ر) رر دخومامهدیاتخح رد ح.واح هنشلرآ

 عسسطو نت مرن ناه ج ناو (ت) یاعلا وبا هنسانعم مالو قشموف هلا

 ٭ تس غه دز تنګ قشاعدشکروح رک دنتدر د

 د اراش رب ده مع ره ىق تنه-شاط كنس #

 رزیدردع هدنس رع هکشاط هبا هسز اف فاکو یفوکس كونو یتف كبس -( لس
 هه انعم کل را رویواسلو هن سانعمراقوو نڪ ټو هنسانع+نزو یخدمه
 نوڪر لا همم ءاخو یتف كنس (تس )ر واکه د هنس انعم تقو ردقاز اچو

 (تس )یادت شردکش وکو قومح کت سس یبا هک اف هلا هبقوف تان ءو
 تردهقشندیول ۷ ما دصتسردنآنبکتب ه غادنم تس تضس و دهع نم

  نوزوم »یني هدب نح ین مرت لیاقم ہک ےک ین ۰۶ لوارولکیند هبانعء

 هم ءاح (اداح) رکو رامسر یعع عیار او لہو لب ذ ذر یعچ ثلاث تحنمو

 شک تیز اها چ او منم انعم یشاط نرم ها راتف نان دودعءارو

 ۱ ندو (اراخ كنس تسمومو | فکر د هکر لذ * دزو تتر غزا عهش نوح هکوشم

 راربدید هراخ هکهنسانعم شاقرا دوم عور هقشر

 ٭ ی دمک هدنورو هد !یدلو ا

 ندننفآندمآنالکءدنهات تس كن هسعطق یخ ت قرة دوش ندسآ (هدنیآ) /

 ۱ |فرف (هدنور) ردذ اشهروک نا نکلرواکهدن ۲ اودا قالبقتسمار زرڈلعاف ےس

 | ىلع هک وجر دلع اف مسا ند نظل نتفر نااکہ دنرمڈع ینا" تم كبه ع طق ین رب
 ۱ + . رواکهدنورودور یالقتسذوذکلا

 ا
 امد شا دشآ ہہ دار یدک تقرو

 ۳ نوماپمهاشآ قبسدقدا دم كنهزمه (دیآ)ر دضام ندروک دمنتفر (تفر)

 | کر دراد قرف كشا داب لا ابمه نکا رد هنسانعم شا دیا یک اداب هل وکس
ز الت ] ون هک توری هدامهه |

اودالافقبسدقعم عج مه ۳ رد هم
 ۱ ت

 ا ۱



 ۱و

 دو صا هک # شنداتسرفدیاہن امان هک( تب ا ماتم نوکو کز وا ُ

 بوتاوافدح اف ف هتک *ابو بلت همه نون یدیازور نیا یلص ا( شاد ادا یا |

 رکنود هب رسک ن هدو دیه لاد (زوړ د )ر دیک كن وب ځد بشم اراب دي دزو رها

 یلالهید (عارصه) يک یما هدر ٤ هک نود هلن ارم کید هکنوچ هنسانعم نوک |

 تاتفازو ما وردببمادو |[

 ماد و روس ران جد بشما هک و هک بش#

 هنسانعم لسیل هدس رع کو کک هلام دحوم ءابو تد لب ه ښه نش |

 کز و سا فراج هس انعم هک و (بشما) ژربدنو ها هقوفءات هدیامعح /

 عهد رع هک نی راء .هقف كن هدو دم لادو ینو کس كن ارویتف كن (ادرف) |

 درف هکنوحردهنسانعم یعاکزکلابرولو یخ د یک رت فصو هقشب ندنو هن انه

 (ت تم )رع اش هبانعم یکبار دف لعاف مسادوخ ارم |ندنظفاندہآ آ()فورعم ۱

 رصانعدا ص ندراح هد : و» ادرفو دو کی راچره + ادرفو یدو ر روزو فا | ۱

 ردهعد را"

 * هام رکر و د هماج هشغ اقس هت چ ۱

 زداوعفم مس ند نظفل نت سش گه ه دن بسماخ تد ك هعطق ین دیزول وآ (هتسش)

 هل اهدحوم* او یت كن هدو دم ےمو ینوکس كن او یتق لز هنسراف فا( هنامرک )|

 مکا رز هنسانععوص یا یدنا بآ مکس همر ءابھ یلصا هلن او ماج عم |

 هدهرد هنسانعموص فو رعم نآر واڪ دنر جا تب كن هعطق یا هرکی | 3

 ماجرا دید هرامرک ب ورو: ڪڪ همم ر ء اه رب نوعا تمالع ةت هصام ند ماع

 + ےجی دە وصی ا (ت) هداز د مر دةم ندی رد رع لصالا ق

 هلددیح یوشهدنکرت × البولوا ههاد ٭ ےب رار د هزسکوا ¥ م کر دہشکی ا

 ی دیارازب دخ و دکه ماجه دم ناش 1 دناصایدنلق هجرت |

۱ 
۱ 

 ار زاراو هدرک وخ یسدردشلر د#

 یللاودردیوخ ارز ردهنسانعم لر دهل ل وکس كن هاب (هدرکیوخ) |
 نالکم دما تس كن «بعطعق یاب هرکی درکر واک دن سماج تم كلن هعطق ین دب

 كن ټو دم ءارو ی رسنک هلن هدود چ (ارا) ردو عم مس ۔اندنظفلندرک
 « تسازسهنارا نکم توهش هد اراتع(ٽس )لعام لاي زىب 3
 هک وح هدنکز نکل ار دسراف یخ د( ار )نباش تم شکم همه كلم هک

 یدنلق هجرت هلم یع ale ا
eم م ت ا ت ت  
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 رد .بآقو ؟یفایایم رک كنيس“ هامرش ثلاتر دقلعتماک | ییطاصمو یرمپ دت ۱

 مع سا ناک نه عیار ربد رد سامو ا هب هیزاخ اصم دنوکل وا

 کور ج ؟ مانن هاب انو ح دم ی یادت ی عیاسهآ ندمشک

 دوبان ییچرشاع ی دوخ وریکو تون ی ۰۽ عسا ردە رر ندنس هعمس ب . زح

 هتشک « دشدا دہ میداد ه دشدانآ قارفتس هارو ی

 ندناففا ندشابنالاکهدنس داس تس كن هعطق یخ قرق (دشان) نازاراکم مار

 (دوشآ)ردلوقنمول دهنسانعمیسرتو ی ظا دشانهدی روعش كنهرفر دعر اضم

 تاودالا ق قسام یلءر دش تادا هح وفم نوا هکنوحردل اشتسا یاد لاح ین

 رواکه دنس داستس كن ءم خش قرق یکتنردءراضم دوش ةط سلا

 اار داب یرا یب مخو هرو#

 هدنلما لاو ےک یدیادوش رو لما)ردالاوهدب رع هنسانعم هسخ ول( هنرو)

 یلدعر دفن تادا هلا همر ء اه هنر دطرم تا دارو هکنوح یکی بذلوا نکل ناو

 ءارویتف كن هدو دم 2 هرمش (یرآر اک ؤا درم .تاودالافل صفت و سام

 : رارید من هج رطاک RA DE دو E علم دو

 ۱ رنو یرارتشت دروغ تمه *ارممه بایرادزکىم مرکل ابا (ت) فرع

 ۱۳ یا یراق , رظد رهرب دضة نعال وب نوا هشدرظرب (هقسطآ)

 ۱ ام فا میر آووک ایا رظ هنس هغط المولد تسک ابهعشج نيءنوداّځ

 ۱ هنساعم تواا کراو ماه دنلفنایرآهدمالکو ىدا ابا ولد تسد

۱ 

 ۱ براق لنت دو دم هتک ءابو هزم د (۲7) ظفح اف هنبساعمره اطهدنک دوش

 ۱ ایت ید هدرابکساو هدماوغتسا لګ هنسانعم ایعرد چت تا دا

 هشوکهکدواآ«دننکا کر طب ارکا هکننآ (تم) ظفاح هج اوخرونلوا

 ۰ هتسانسهنش الا رشو لک |ییهدشروخ عع هدسرفلا عج دننک اع

 *زوردنوکن کز ورما نوکو زدن وکزور#

 راشو مول ی ء٤ لوارد هانعم چ وا هنا هع ی ارو ىم كنه دودم ءار (زور)

 (ت») قاع( اوبا هبانعم یکی اوب توقو علاط نح ینا لری دز دن وکو نوک دکر ت

 ۱ ییبعع ثلات" * هتشک ماش جم کمزور د هج هرات بش نوج مر زور هتشذک

 (ت) یسودرف ميکسراریدشنوکو نوک یخ داک | هدیکرت سش دش رع هک اتفا
 ير هت لرب رخ یظات ٭ ارههاموزور یکن ا خرد ٭* اه اکی شب رکد رش

کس عمو یرسیک كن هزمه (نویهآ)ر دلا قحا یخ د هل یانعم
 ,هدس , ر۶ هل بو

 e اف ۱ ۱
۱ 
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 ۱ . ویاافردکیدهلوامهوندنام لمزکیم

 ینا تم اش۰یعع 6 agane (تدنم) ا

 E ىع وقوع کب روذلوا لاسمعتسا ید ید عتم هبانعم کی اویو أ

 هزونههرغ هجاو خو دنامکدنا زوق باتفآو تسفرر (ت) یدعس میس 1

 ردکعد یدوقزآ ندرم فرز وت ب و (E یسانعمارز ردب دعمدنامنالواهدنول ۱

 ردق. ةد لعرب هکلب لکد یکی یدلما نظ كل راحراش ناتسلک
 اب وکر دال مر دک دننام یل د : ۱

 ینعع هلال ادو ینوک كب هم ات نونو یراق لنلوا نونو كن هدو دم میم (دام)

 هدشو لدم تس و دنو ا دخ یهز هللا ناش (ت) دبح ولر درع اشرظتو ل ثم
 یلاخندتح الم یربعت ول د ی کدام یلشم لرب رق مطا هیخل واهل وې دامو |

 ماش هل صف كن هدو دم هست ءابو یب مک للم دو دع سر اف فاک (اوک) رداکد ۱

 نوک هدنعناستس كن هعطق ین رزودوا یخ دمه هنسانعمالمرار دیدار هدم | 9

 رمه » ا وکل باب هدو نرد (ت) یمطربم هب انتم ییا و واک د یوا وسآ ۱

 ۾ ان وکت غرد هدول نم ۱

 × مهرالوادوشن دشا هلو انوسلواداب#

 هکنوح هتسانعمنوسلوار دب اغها هبال ادو یتف كن هدو دم ۀدح وم ءا( دا )

 رولوا هرزوا ین هغنض عراضم هکلبردق ول ی هغص صو صحت هدسراف لس اعرما

 هلسس هدایز فاارب لا ندنلاد عراضمهرکینسدرونلواقرف لنا هنر رق تیام ا
 هرزوا ساق وب هت شب اراربدد اکهدنشاع مهار دعراضم دنکالځ هراواللمش باعها

 *دنفاصو فذح يواو لدسح لامعتسا ترثکر اربد داون ئاغحار دعراضمدوب

 قنسام ل عر ددان بو درا لس دمت هب هکق نس هع كه دوم ءانوعافأا

 ین انوا ےکسرونلوا لام عت سا هد هنسانعم دو دان یی جک ةط سلا تاو دالا ف

 كنهرف يڪ يي داوا هدنس هلکداادابهحره نالک دن سداس تب كن هعطق
 اداننالوای رتتاداو نم تادا ی طقا دان نالوا هنسانعم نوا ا روعس |

 چ هاکرد رد نورک اشاره تم نسج ( ته )رء اشر دروط مول در دج یه ندنظفا | 1

 رواک د هراشعم نواداب هة ندو * هاسدان هنامز یور کت خاسهنامز |[

 كن هعطق یفکیا یرکب وادلب دا و : رد سا كاوه نده هد راربهاسنع لوا |

 “اداب زورو ردلک وم هروما مور کردیم | هتتسرف رب فا واکمن ۲
 سس بس سس میس عج

۱۳ 
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4۱ 
 و و ور ی هی ی سو و ی یو یو سس

 انا كن نعي تف> دم لو ار EU ےک ا هت ن دن ورد هنسان

 یعع سماحردشفاوا میخ ندنطخارات عبارزمت یس ثلا 4 ات تاک

 ی دور دن ادا نما رواد ا تنش رب ندامه فور چ نب اسرار عج سداسددع

 قول یدشامو ىم ee) ( تاودالا فقم ساک ر دلمعتسم هرزوا هسو نوا
 لدم ىع (اتمه) 2 ةيکر ااتاودالاق قیساکر دیش تادا ییا رب زرد هنسانعم
 بج هلا لوسراب (ت) یاب تاودالا ف قبساک عم نیم رهن
 م ولات مه ی لاب ل الل او ذ نب زکرب ٭ ی ولاکی قلاخ

 ۵ اًتسهرو نطور ENES د#

 ۱ ه دنزاسو برطم یععردبک سه لعاف سا لب وک کل قم نے نگار

 ¥ کم ارە ر دزو قاسهام « سلع دوش كلفرکب ه(تس)ناماسدعس دو عم

 برطو شدع عع هللا همم نشو یرمسک ن ليمو یت كل هدود۶ ءار شمار هک وح

 ثعاب همغنوزاس هکر در وطه هدب رکتاهج تنهرفردلعاف مس !تادا (رک) ا
AEEريد ثمار هبهدنزاسو شمارآ هبهمغنوزابس هل فلوا  

 ۱ هل قالا همدم نیس هزار هارارولوا ش “اوا مخ ص ندشمارآ سمار هڪل وا

 تا جوار د ڪڪ مم هدنفآ (اتس) ةمدقملا دع اوقف ق بسام یل عر دردصم مسا

 اننآود تافاترولکهدنارا تد كن هعطق ینزوةط نواود ج وا هساریز هنسانعم

 ےک ولوا چ یالط ااتسهنسس هلج لزاسوالت ی وا هج ریدقتوب یدک

 لغلوا بلاع دروس نکل یک یر دیدا شش هب والت یل اار اج هب والت تر د

 ستسانود خرج (تس) نااسهجاوخ یدنابارسقت هلکنارب رغ مظان
 روش (روبنط ) دنزیاتسیانامرمیتصوک # وردنا یاون تس نهک

 هدنزاس یک یدنلبقرب سفت هل سح عو ش ەدە هنساارف- رعع نما

 یک ینیدنل هل سح یوبش هد کرت بولوا یراق لصالاف

 ان و دورس یدلوا هلا من قل را

 (ت) یدنخ لاکءانغ ینعچ هلا لا دو یراع كن هدو دم ءارو كس (دورس)

 * دورسودوردو نا ٽم# ناسم را ۽ دور وج مک دوس لانو هاو دورا

 كن هدود* مچ ءاخ (انمخ) ردشماواش رتو د عامو کد وک دسرفلا عج

TRENT Rgعید قت هبا نول یھ  

 دوخ سعُم نکروصت یلعارمطن (تس) همغتر رعشمحرردورسحر ماروئلوا

 دورکا نخ توصوعاسحاتح هوک مات

۰ 12*۳۷ 



 ]| ندنظالنفر (راتفر) م دعرا دوو ۳ * مک طر لوا نا

 دونا ردد کرت فصول داخلا ارزو ف ا , رار دص م مساهدنسهغیصیضام

 یو کک هوربغاد یورهه (تس ) )فرع ةمدقملادعاوق ف قبس ام یلعر درد صم مسا

 كع رو ر طقف هدنب و # تسن راتفر ار یاب نکو ری داو مرذافطل * مهول فرعا

 کر و شاه (تد)یناعلاونا هنسانعم ثروت بوئلاص هک امافرد هنسانعم |

 دیاد یراکربرضخ وخ مشرک د ٹک« دینیراتترذوبش | |
 ٭ اس هم" رکو زار دس > لرل د# ۱

 E ید ان نیا داو یس هواج لرد هما همڅم یازو تفك: هدو دم نون( )|

 4 اس و هک توانی زن (ت)|

 1 جم نشو ایا رنک كازو هسراف فاک [هعترک )ردلمعتسمهدهلاح |

 وسواس حیا .درءاهویتف لیمو ینوکس |

 الب همش رکو تفآزات (تس) یر ارش *فرعرلروقواهدهلطا هس رع فاكر لا

 كن دوتا تسا هننف نافوط هک د نکزذح ن اراا# ب رفادهوشع ۱

 تاب و> هو. .دو نانو ةواح یخ دود هل.صف كن هدو دهه دحومءاب و یر

 نام دهد رف « یوریرنآ اب هنوک دصدنک* (ت» یمطتربهرد هنسانعم ۱

 یدناق هجرت لد دح یعومشهدنکرت نکلر دبسرافیخد (مولح) وهآ منجنآ ۱

 هحاس دلا یف ٩ هدعوام ىلع

 »رول د مارال د هو یس هکاک | لکو ک #

 هک وجر د هنسانعم یس هضاک | لکو کک اقلطم هدتغلر ددږکر ت ف عو ارال در

 سا ندنطفا ندسمارآ مارآرواکهدنملان تا . كن هعطق ین دی نو اود د لکو کل د |

 یانعم هر تراشآ هن سلما یانعمر رغ مظانر دفق لعاف مسا دوخ ا رضاح |

 یعطن سرد هلو EEG ورم ی بنک ار الوا یی[

NEارام نسرین کلا هل کوردی  AS 

 » انمهیف قوب یش ارب زکآاناکب عت #
 ینزوقط نواو در كو هکنوحرد هنساسنعم تاق روز کلا لاکن وکس 9

 یکنلوو تاق ل هت تند هتوف تان( ) دو دنا تی

 r ar هم و و 1 o ی Fm رم ی نر زوم nee mer هاو تورج ورم mam جسم دیس حس تیم سم ی

 تن 1

1 3 ۳ 
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 | ارج سکزنرغاسرددید ۾ نا درکروجش سکرترسو> انعر لک ( ت ) نالس
 ا لصالا قر دیس هغص «مش«تفص نشم ندو عر هدنروارج هدنلصا « دروآ

 لزوکو بوم ند فلا فرح هن .(یعم لصاح) ردلمءتسم ج دهد سر افر د رع

 رز تاعا مه هد هبعطف وبا رب زر د هع طق دوځ اب هعطق رب ینکس لکو کو هواجرو

 لویقمو حردهدناشعناسنالواروک ذم با راتعنص یلاشءاسانحو ق ااو

 زد هنسن نالوا یس هناک | لکوکو بب رفل دو

 ما زواقشقا كم یهسیرغوط دق یون #
 [نالواهدکبو هدکنایند-ههیو یهر تماف سم هلا لادو یت كف او دف
 رواکه د هنسانم+ مز ول هک سو هنسانع هام هماجو هنساانه«حاترنوزوا

 ۱ ردددشم لاد هدب ر « کر دق وشر دکر تشم هد یسراف هبا یر ع هداهم تر دوب

 (ئ) یکی دلو اہدنراظفل بکورد ےک ردزناج هللا دی د شتو فن هدسراف

 ظقاح هح اوخ امو ع یرغوطو نوزوم عع هلا یرمسک كنه دودمء اهویقف كس

 این ام مارخرب د ونهورسهزلص داک چپ نا دقیپسزانو همش رکدوبنادنج (تع)

 ۱ بسام یعع رد هیشد تفص هل وای افلاهش ارا كس رضاحص اند ز

 نوکلکخ ررنعم فازنا دنفاسز (عارصم)یناعا اونا ةروسلا

 *الابیداو ا هج ولو مارخ همزکب ونلاص#

 رها ندنظنل ندا هل میمو یت ن دود ارز یرمدک كن همتا (مارخ)

 و لکتخومآ نم ابزارک (تس) یییطاداساردر دصم مسا هرزوا یسهغص

 ۱ یبکرتفموو صا ید مه # دنراد ی ارحو نی بش دنخ نینح نیک« نجورس
 هتسانعم بوی بوخ و هنس انعم تر اشو ه در هو هنسانعم یف مداشو رو رسو

 E ۷(الا) رد ددراویمانع«یتلالحرووا هدهنسانعم قلوارفاسمو

 ءاش تسب لب اقم یلاعو یلعا عع هلراصق نت دو دع

 الارز کچ ردیالباقم ەليا رزى هاکو هزاردو نیو الا تنادب »زا رد مرید
 | اٽل دي هک تمنجو هنسانعم رتو نسح او هنسانعس تمافو دق مهرلرید

 رولکها: عم تزد یللصاحرولکهد هنسانعم

 × لع رو قعلاصراءفرو شدنح تکرح#

 رضاع رها ند نظف ندسنح ن ناکهد نل واتس كي هعطق ر کس نوا (شنج)

 ) یاب تکرس نعجردردصم مسا لقال ا همهم نیتروسکم لیقام هن حا

 سنج



۹ 

 ندلعافت رگ ندرو هرباد ینرلرا موا عم هرکب هندنویردحورشمهدضورع |

 ردنکیا بسر دیا بکر ند (اتفومس تعا ) د دنوو بسند :داتواو با. سا لہعاقت | 1

 یک )رم کیا دکل دتیرو یک( کر نک اضرب لبا لرکمر ہک ضخ یر
 کقورفم یرید یک (نج) نک اسهدمب لرعقم کیا کع وج یربر دیکیایخددتو |

 هدضورع ع هکنوساوا مولعم یخ دود یک (ال) نک اسیسهنروا لرعم یکتا
 كس یخ دوا دج ىلع سقوءزرب نلنعاف مالم مرار د هرب ره ندلمع افت وا د۶ رس

 “ر كنو ال عارصمرشح یس ام ضو رع یری | حر دص یلو ا۶ز لوا عارم

 یفدرعلعماتقم ور والو ا هبمست ول دوش هن یس ام بر یرخا ١راد ا یلوا

 كه ورع تاعالطمار اسو یاس كقافاحز ن دغی دلو ا ی اقم نا اعم

 فوذحم ی رشو ضورءهعطقو یکتن یدنلوارخ ان لغ یکی د تا اتقا فاس

 یدنلوا ناس اف آفذح هلغلو ان دلمر رح نالوا
 1 .A دعس هما ات لع هلکلک هلا ٭

 هبانعم یکنا لب اوحف کی هدح و ابو كن اه (امه)ردرافورعم (یسو» لو + [ع) ۱

 فر م دشابهارو | ق حر د میعس هک(تس) یمطتربم فلتو عیاض + لوارواک
 قدح رو كن (طمسم) هدار د نهرا بع یعع ینا » دد اور م درک یک تسار

 عارصم لوح + ایه مه مةنورمصءرامعم ھهرتقز و »رامنزدنوک هن یا دراط

 هسرولوا لع یت: :ةرده اضواه عزم لع ینوجضم رعالبر هشلاک لسعالبلعلا 1

 یدردمزال لع یصاح هسرولرا یسغنف یا رکو عرش لرکو ىلقع لركن واوا 1

 ح هر اراو ی انوژومو فرص هنهل عضوامو ]یی هبسراف تغا بسانم هماقم 1

 یدو ٤ (هتکن) هوا یک از نو مک زور ءدعاوق و

 هدعج یو اوبر ر مظانر دیروز و یر ر هر درب هداج باس و اكن و لس و
 هر د هتف یدلب | تفادح
 ۾ انعرو بوخ و شیذحرب و شکل د هعطق # 7 ۱ ۱

 وک (شکداد) یدک هدنحرش یاوذع یلوا هبهطق یاس یس هز مدو هو |

 ۰ تب كن هعطق یمن دب نوا وند لکو کل ددکنو حر دسسکز فمو هنس انه یی کج ]|
 هدنهاب تا كن هروب رم طق دلاح یی داوا ییکرت فصو شکر ولکءدنشلا

 ود تڪ [شبتج]واکه دنا تب كن هعطق نفرق و دواط 00 رواک |

 تا كن هرشاع عاقول د لزوک (بوخ) رولکم دن سنا تب كن هسعطقوت

 ین -ررتسوک بازان ناب وب کری بو لوا (انعر]) تی ۱

@ 



A 

tP:زن مردن ۳ سو مد اتفاردبیوفت هناحزا نمهن (َتس)  

 ےس

  ETادر شارو یدآ هجر دلو *

 جش هج ییعج هلا ه۰ ءاځو یت هم ګه یازو یم كن هدو دم لاد (ځ زود)

 قا ارعا کسر ناخزودزا « فا رها دو خزوداریت مارو (تب )ی ده ۔

 مساق ت 2 :ندنظفلندنن اهر اب را کف كن هدر دغ ءاهركار (اعر] تسشم

 یکدرکاهرو تناباهرالثهرولوا ]دتنمهربخرب تونل واب کر یزفک اردر دم

 اه کنی زاص درد * راکزوردرک اهرراب فاز یوب نودنآ تم یال اوا
 راک روز درک

 ٭ لمررح ردن زو نت الع اف س الع اف ٭

 والو اهد زو نتالعافزکس تم ره هکر دندا رج الا ن ځم لهر رګ هعطقو نسب

 هدیرحا كب منو ضو ارعول د فذعب هک وحر درافو دع یب رتو یدو اکر دقوش
 نشالماف دوتا طاقسا ندنظفل شالع اف ال شهرلرند هط اتسا ینفخ بس نالوا

 یا مصر ه كن هعطق وب هاو ا هل وبر لرد فو ذحاک اهلا نلعافهر صف دق دا او

 فرح نالوا هدنرحارانزووډ ھه ) ردهدنرو نلء ء او شش العاق شالعاف نت الع او

 روع هکنوسلوا موا عم دا یک نیونترواد زابهدنوتروص

 براقتمرج لاکر ضرفاور ج لمر ر 2ر برر ج یزهرحر دزوتطنوا هضورع
 یختقم رع عراضمر AT RET 2 د دمرګ لد وطر لر ادم رع

 "روحو لک اشمرص فرش بدرق زج برغر عد رندر ثتحرص
 : ی فرد رد برع حد رس .لماکرفاور دم درازا بسه یسیدب

 رج یلامعتسا ید عد معو س دسم لامعتسالا بس نکلردنم یسادعام

 رعغعوردات یلامهتسا ه دم ردص هه رع ید لرصزوقطنوا و ید مه

 | لامعتسا هدیرع ردصوخ هم ییوا لماکرفاو ظسیدید«لیوطلوبق
 ۱ نیدزوقط نواروع نالوا لمعتسم هدهدب رع عن لک اشمب: رق ب رغردوول

 || لتمر روج یکدلب اهدا زیخازاوا لثاف یرص ج واود نکار دراو هنسک |
 | اس یش ترد نوا یوم روع نالوا لمعت م هدم یلصاحرفاوتمر ص دتعرج
 8 ندنرلهرئاد یراز عو یرلک اکشنا ندنراربب لروح ورونلوالامعتسا فح ا نمو
 فاتح هباتڅ ههتشم هقفتم هفلتومردسلا هر دهدنضورعیسرافرولوا مولعم

 بن ڪڪ راو د ناس رد کوا سا دعامند 4عزم هدنضو رع یل رع هعزانه

 ه دصورع



۱۰ 

eraدر هو  

 یدوزفرب سم زا دی یزو درک (یونتم ونمم)یدعس مس تاو دالا فی بس اکی کس اا

 اد دص کھ دیاسر یزور نانحناناداس * یدو رت یزور ننتنادانر|| 1

 دهم با سو یمض كن هدو دم مالویتف كنهدودم نیس( سولام) دنا ناری | 1

 دوشن نابمآ نح-نیارهش ظعاوربهحرک (تس) 3 اح هح اوخ ییا عابر لها ۱

 دراوم یربسفت ولد فو ص ییا سه لب رخ ےظاب م دوشن نال اسم هژزوابرت ۱ ۱

 ه>رصام ىلع زدیم هنییصعت ندسحع یاععف هسهفاشااب وندسالامعتسا |

 ریست و اد ابر لها طقف هدناضل بنکح زمغب داواسرتسد هسخ و هساس الا ف ||
 هدهعدشو لح ییعجو یعی دا به خم نام

 رولوا
 اراب یوق لهانمادک اب ها تفع#

 | اوقف یتمسام یلعردسکرت فصو یکم شح ہاہس ہل وکس كفاک (نمادک ا)

 || حالطصاو هسفرع تقشح هدتفع لها نکا هنمانعمواکتا لا هدا همدقملا ||

 سوهل او ٭ درک مان دب سس یی ار رلدنمادک اب (تس) یزارشیدقیداوا ۱

 قرف ود لا نمادرهاط قسعع لا کنوح ۳ درکم ار نو دفانار م ازغ یو

 یرلعف زدت دو دم نيسو هسراف* ءاب تراز رولکهدنس ا٣ تس كي هعطو ید

 دا لالو نمآدءزک او ده ازو داع عج هلن وکسكنار هدامرش و

 یدعس جش یدلبا عجب یراانعم ولج بو دیار سفت هلا یوقن ةت لهادکم طال اردهنیو

 راک اد م كنو ناد اسراب# یس ارا ماچ ارکرھ (تم)

 تشم رار د هنج ت بد اقی داو ازرڪسر 1

 مکس تاالح نم (ت) اب 3 وه تراس بم ی یک لا ار (سر) 1

 0 ین دزخ اتسر دل ا هرکصف د همقوف ءا × کسر نآ نم شح دنا ها # رر وخ

 لوه مرس لدریع * میخ دکور دن فکر هلا (ت) ظفاحرد هنانعمول

 هنسانعم رک یو ودر شفق ما ۳ هعلوا هب و هزخ اتسرزور

 نوال صف كن هدودم ؛قوفءاتو نوکس كنسو یعض ك نارات سر :دکنوخیدبا 1

 یکحز رت فصوزخر وزخ ردففح نداتسور لاو او نالکه دنعسات تس كن هعطق یخ دب |
 للتهدحومءاب (تشرم)_رواک دسضنعباس تب كن هسعطق یمن کس یرکی قر لوا ||
 ی دم سه تنح یسعع لا هقوفعاتو فوكس كن همم نشو یرسک كناهو یتف |

 ۱ هانعمکیارولکهدنعباس تی نور شاععلقميکتنردضام ندا نتشه |



۳: 

 ۱ ۳ فو کی هدودم "هسراف فاکو كن همش ءا هناکیارب زردننکرت فصو لصالایف

 یلاشماو تو اضسو تع اصشو لضفو ءو لام ڪور هبا همسر ءاهو یراصف

 یربطنو هم اینم مزد کوکر الترب هدف دصورد هن سامع مرد ام هدرا هنس

 ناک (عارصم) رولوا تفصهرل هنس قول یلاثماو هنسانعم رهو جر دات قوب
 تب كن ه عطول قرهلوا یسکرتفصو (یوگ) فرع تفرعمیابر درهوک

 انو اعد نچ هل هما *لادو یرامطكن هدو دم ءارو كل اد (دورد) یدک هدنسمأخ

 » دوردرب نازو م السرب شاد * دور د سجود غا دز نک ملو (تس )رع اشاقلطم

 سس ةصاخرار د دور ده دهنولصنالوا هس راترضح مال سلا هبلع امان اطلس

 دمه ۾ مالسلاهلعد# رامز » مالسنارازهودورد نارا ازه ( تا ) ید

 كمع دورد ظل وب ی دمهر دا ینو ڪڪ یفش نک لم لاس هقرتسم چ

 رد هتسانعم

E;۷ راست لات نادایخادزو د تک نعهدیحسم  

 عع لا قوفءاتو یرسک ك فاکو ینوکس كز همم یازو یت لمم (تکض)

 یدعس جشن اذا ی ینعء هلا یرمسک ك فاك (OFA عملا فا ذكم م اسو دسم

 و ددو تسد ودیا ؟م» زاغ كن ادرک الغدر ت

 ل ههطق ینزوقط ی رکیواد سس كی كنان ارب زردکعد یمادصز ان یسسکرت

 ردتدابع فور ع مزار واکه دنا تس

 ٭ او سلول مهو زاغ سن هماماید# :

 كلهم نیش یلصا ب طخ وماما ییصععهلس وکس كن همت مش نام س)

 لق تمالعهعلو | لقن هصاخ ندم اع هد عد یدنا هنسانعم یو ازان هل رسک

 میدقت یدیا شی زا ییصا هکمردا مهف هب وشزقفدوخ ایدشالواناکسا نش
 مسهفانرواوا بکرت فصو هسموب لوا شل وا ندنلسق مشچ امس بولو رخ اتو ۱

 عوسو | دنقمیعج (اوی) رواکهدنلوآ تب كن هعطت ینر ولو اولد ذوا سیب

 وا ین تل هدو دبیداو هکنوحیکزام سس دلو جو یسکر تفکر

 یادنقم تمادخ عرشرد هد نفاومار تعفو لوقت )ناهلاوبآ رک ییز

 ۶ ا اوشو نوم
 * یدسولاس هب قوص ین! ممتا دان هله اح ٭

 ۱ ندا هاا نالوا ین تا داردسکرت فصو لصالا ف لهاح نع (نادان)

 و

 د وحان

۱ 



۳۵ 
 تردشورس لاک دهن سانعم همغت بوخوا دص شوخور دیس اتوک ||

 ٭ اوز احو یی الندب روا قاشا مه ٭

 ر در دص ههم رسک كن هدو دم ء ارویراع» لو اوو كه دو دم ةد 0
 ازسو قبال قعجالزا طرف ك دود مواوو كنار (اور) یکن درکروا نا عا نعم

 تاصص اوج و نتف + رشح ةد نامزرخآ بشود هدمد(تب) فا ےک

 » لانرطخ یرمشمز یرا داور (تس ) رعاشز اج نع: انا اور تاس فک |
 هنس انعم ولح اور ی عد ج, ار هتشندانعم یکی اود چ لاح یک ازای ردا نإ ۱

 واکس و تناسات نازر زالو هنسانعم لک هلو صحو

 ٭ حرواهژور ند هار تعب رشر دلم شک #

 ےک به ذمو تلم نع ها همش نیشو یرسک كن دو د م فاک (شسک) ۱

 یدهمدکزوسوکب ٭ سک د یل هو لکشلاسدءیفوصتساک (ت) یزوس

 بانک می لابزرتوهنسانعه شرط ناز 9 ند ۲

 سدح روک دراز د خاک اهل و هکهماج ناف ع ونر ندناکو هنسسانعم| ۱

 هنسانعمیبغا داش هنسانعهروم یراکدتالروک ی تسو و هنساشعم ۱

 ىب انتم ىدى لووك: ذم شکه اتر ولکه د هنسانعم هرب جولد رولدا نهرهنداب ردو ُ

 ها دوش او لر دکید لوید مسک ق ناه (نیدهآر) ظفحافردراو |

 راف دارم ه دف رع تعد رشو تامهکاو اب ول یدّلوا قالطا هر هر دج عر رش هل ا |

 ین ماع لزتاریسسفت هما تعب رش یظفل نيد ءارور سفت ها دا تام یظفا شیک نیا |
 یک ره ٭ ن :کراخاو لب ابراخ تب )یحطت مملو اتراشا هنغب داوا صاخ |
 رولت تب كن عطف ین ڪک سز وواو دلوی( نيد ءاز توغر دش |

 كن هدو دم ءار (هرور) یدک هدنحرش یناونع كن هعطق ول یسانعمتامو تعب رش |

 نوحهرور (تس) رعاشحوص ی هلا هعسرءاهو یت ن هم چ٥ یازو یک |

 هم ولو هفرظو هزور # رکشر تااهد مس تاودزک رسا نی رس یا یرآ دم ّ

 *اتهزولکه بسا تس كەتا ةهعطد ول نركز کو هات

 ةطعسملا تاودالا فی بسام دوم تیسنهبعسو

 + اع دیداوادوردردنمومیوک هناک مش ٭ 1

 هناکت (ت) ورسخریمآ دخ ومو نمّوم هیعجردهسراق هدفاک یکی ۱( یوک هن اک (

 + ننک انکو سکز ا هکسا کنان هه دریک ی س < توا کشا یک کا

۷ 



۱ ۰ 4 

 ]دار ازار دورود غلو ا بانطاو لذت هل و توره نادنح نکلرونلوا
 رواوا تراشاو راطخا هد راز

 م هدب ریو تواضم یدرمن اوحر دم دا مدح #

 هما ناسناومدا ی یسعع با ےمو یمض كل دو ینوکس كنارو تف لمم ۳ مدح

 مرا دهدینامشپ ناب رد هک * راکر د هتفخ مده جه دیاشن (ت) ورس

 ۱1 را ت لوق یقه یک ود هنسانعم یکس روک ی دمه

 ول دیس در اوج هکنوح تراضءودوح یسعچ هلا هر دصم هتک «ابهدنرخا

 ندنظفانداد دوخ ابندمهد * هدب ۷# رواکه دننما تب ن هعطق یخحو ا یرکب

 هدحومءاب هدو ارو اک د اونع كن هعطق ین در د قرق یراض هردرضاح يما
 هکنوح هکر دوب ید نالوا ساقور دهب رسک لاد لاحر بر دن وا ظفل نیس
 لفغتالفر د هل ارمسک ندهد

 * اع هدنل یکر و هلو قح یدزبا*

 قحدزرا هطمسل  تاودالاق قیسام لعرد هست همت ابکهدنرتآ (یدزربآ)

 نجوم یهدنلژاهاص + رولکه دنرخا تد كلن هعطقینکیا قرقودد یلاعت

 تب كن هصعطق ینکیآییرکیوید یا ناکعاضناتاودالا ف بس اکرد هفرظ

 اه (ت) یدعب خش دهاش شب وشت هخورپهبهرسفم لک یا اور ولکه دنعب ار

 اقلطم ید را دشن و نکل هیس زاید بوش رس نآ دارو ید زرا دعو نادمآ

 مهفاف ر د هنسانعم بونم هقخ

 ٭ شورسیدآ تامر دشا و هدنرب ییجوا

 ندير هل و کس كونو یراعت لن هغو هده شم« ارو كن شراق »ا ۴ هدنرب

 ىخدمھردەزالىديدشتكنارنوجانزو هد ءاىقمۇت نکل ردلعاف مس ان دنظفا

 ندنوب ههربهدمورابلاغرواکه د هنس انعم قروزه دس رع قیا 1/29

 3 دری نشو ی زوف دو روی شرم هر دا
 ۲ شزواو ایلاعتو هناحس قس هکر د سرف اک رار د هنو دهد شنا لیدنه كلم

 1 یو حج وار ھند ەسە هسرافروهش مابایرشنز ووابودنا قاح سورس

 لواوردعوسوم هل | قرت سم هسج مانا ید ی رفت شد وردایسم هلم هش ر فرب

 هتشرفرب رد هکیدنلا همست هبرادا كیآ یکیانوا هتشرف یی انوا ندشورس.زودوآ

 | صان شور یخدم هر ددشمو لک وم هنطاصموروم ال رهشنالوا یانمه
 ینزکس نوا كنیم ءامرهورونل وا قال طا هد هم اللا هساع لی ارج ترض-

 دنر 7۴



E 
 یخ ٩

Ê salt 

 و ارس یدال دس یداوابایرد هاک او شد هاکد #

 (تس) انالومرد رها هل زاوح كن هال تاکرسو ینوکسلن همحج» نیش نش |

 یردسحم xX دنک ی ۰ :تاکشاهبادحزا # دنکی تاک نوح یزاونشن | ۱

 لا هنعطق ین قرود وخ ا یطقاند ونش ناکه دنس د اس تس كن هعطق ی د نوا 1

 هد کن حوا ار زر دفا ندب ونش دوخاب یظفل ندښش ناک هدنرشاع تس

 کهدنلواونشدرولکه دنونشودونش هلىس هب الت تاکرح كن هم نشقالبقتسم

 قیسام یل عر دج او ناک اه دماقم ود یی هم چم نش ور دهدنازهدحومءاب

 هحاوخ هنسانعم هللا مهفرد مما ندنظفل نتف ار د ([با رد ) ةط مسل ا تاو دالا ف |
 شر او لا لرادت هقشندیون # باد ردارزپ زعرعلصاحواس( عآرصم) طفاح

 ءاب كاف یالبقتسهرد فا نتقا ر د یر دص م ر واکه د هس رلانعم هبا تاواعمو

 یخش یرکب ی-هدحو ماکتعیضامورولکهدش اردو دنبردهلسلادنا هب هدوم

 نوا ات نت رد نده یلتفلردهدماشمویرولکءدنساشتب ك هعطق

 هنس داش تس كن هعط» یش قرق فش هنکر ملا تاودالایف سام لعر داکد

 ٭ دسنو> هکدسرپم هدیدو لد لاحزا ت طفاحر دض ام ندنظفل ندش ناک 9

 یدک یمارهذ یو دشینکنا * دد نوره د در دڪڪ هر زا شاد نوخ

 یداوا لت ارا ردو وک دی دکن ارولکه انعم تردد شار زرد هن انعم د 1

 رداټګ هد هعنار یانعم هجرت هکلوا هب ورد هنسانعمیداوا توف مدار هنسانعم

 یرحو یدال نیو ءابراصف كنه دو دم مهم یازو كنس (ازس) مهفآفرددسب نکآ ِ

 + شیوخ زار درا ناب مرج فوت یر هرم ۹

 هنسانعم قفاوم مس هقشد ندو * اس : زم دیا ادخ مک زا وکم و هح ن

 شااش هان یو نی رف آرازه دص مش E تا 1

 ی هجرت نالوا یهدهبحاو مه نیکد ههصلکهماقمو ند هعطق »ادب کیسو

 ءامسارهظم اع هلاک ر رکذ ییادخ ءان الوا هرز زوا قب رط مایا م هویدتا ادا

 رب غ من هناسنا کی دلبا سابسورکش هناک ابا" یدروس تراشا هنفر دوا اس
 هر تقشحاس نولو ارلوکتسار ناش یذ ناربمغد ندنسهلجب یتهشانتم

 لوسر دی همالسا له الا بوروس ایا فی دو تاغواخةدیزکو تانک هدرز ۲

 یمهفو یعامساو ینر فتو ی ءارفو ی اکتناشلا یءنارف نالوا دسر هما

 ههګ و هکه رد هتف یدروربخ غد داوا ازسو یدال رانو اع ار یدلب | مه ایواح ۱

 هنا عاج هنغیدلو اهل وورددفمیراانعم هس هن هتش ند هج رر خالا ىلا |[
 تی

 ت



و (رب) رولو ار اج ی درب و ريماس هک بردن اج هدربماغس
 تكنهعلطقیلاز و

 یالمقتسمارب زر دفذخش لعاف مس ادوخ اب رضا ماندن ظا ند رب ناک« دنس ا

 ر دو در صف دوستم قرف ند "المشءسم نددب رب

FF٭ یطصم هدیکرتهدوتسرددج م  

 یفلایللاود شلواحدم هدوتس کنندجاو دوو دج عج (هدونسرد]

 هدنو راو قرف هدرارسفما رب ززل ادع رارکع نکلا رولکم دن د تس كن هعطق

 ناطاس (هدناق) ردره اظ درفت هل هر دزرسردهدناردهلظفارد نوح | نیس

 ردنوعخب دلوا هدنجقالخا عینم هممستود دع هنترشح اناصلا ل شفا هماعاسبنا
 ) ردشاروم هدنشکار طنین هلن اونع(متنعاخ لعل نا ) یک

 ینطصم یعچ رداو غم مسا (هدیزک) ةيکرلا تاودالا یق ب ساکت تادا

 ندب TOOTHED ض كن هبسراف فاک ی ردم مراتخمو

 ةحاس دلاق هدع وام لع ر دراز ھت ینطهمو دو لوشرهدش د ولر دظفل

 ماا هدنلوقهدوتسرد دم مه هلغلو ا طر تادا یکت سا ہد کرت زرد( هتک )

 ردزاو یطخ

 :سلاجیوانآرقناوهوقوا سد ولزا *
 IRS تباک ها هلم هم نسو یرسک كن هدو دم واوو یعط كنول (سو)

 رواکه دنسد ولو دس و فالق سمار زر د رض اح مها ن دن فهل نت و نالوا

 رد هلا هم چم نشو ی رسک ك نون تشو ناکه دند ار تد ك هرش 2 اهعطق کام اف

 "یل ابا فلاو تمالعواوو یس هلاما مشلاو ےس فلا نب كن ههم ء ۳4 (ناوخم)

 نمی هتس نعموقواردرشاع ماندن دآوخ درامد تنم رد تل هما

 یک اقموقواهدنکرت ندناوخ هدسرافاربزردکید هلا توعددوخ اب لا تارق

 ییربره ندانعم یکاوت هجربدقت و ەل رلانعمتوعد یربتارق یرردهنانعم

 e ی هدارا

 كو (یو) ةطءسلا تاودالاققمساکرد ها ص نوجا طفل نک هدح

ESنا ارقنالوا یمظعاو ىلضفا كن بر اةسهلا بتک هل  

 رول زرطسرطسو برو ةر وسەروسد ( (تم)_بحاصبیداردنبمناغرف ردو میظع
 دبا ههم نشو یمض كن هدودع فاک (توکب) یون فرس فرحو لبنا تیا تب" ا

 re a کهدنلوار درضاح ما ندنظفل ند شوک

 e تاودالاق
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 متان ېک تیدلوا هملتاشلا" هل دجا بان لسالزا دکل اوانفنصم تداه ۲
 قسهج ۳ ودا نا شیب هج تب (تاعضو گندم وا د رب و

 سه او اکرف ترضحیاساو یاسر یاسا اشا ناسا |
 ررو بو دیا نامع یس هجرت تایل سلا ۳

 *اسو حدماتسارو ساس یداوا دجورکش # "اِ

 لوارد هناشعم یکا هنا نیسو یخف كن هدو دم سرا ابو یرتسک كنس (سابس) 3
 موس رع یروعش نکلروناو ام هفاقلطندنرسفت لر رخ مطانرک کشو دج نعم

 یرذن سش نو داوا هب یلاعت قلاخ تمعنرکش لرکت معن رکش عج سا هکرزوس

 » سانسرا دیارونآ دادخ فامازمن ول × ناک ت تو تالمزمنارتدا د یاد (تس) (

 دن کره (تس)یدنخ لاکنوساوا قمعنر هی واں
 لوقو تنم عع ینا« دنکنوا متر کش کت سیساپسان ٭ بح یاه اف دشام
 ید هعاسس ابا همسر ءاههدنرخ آر دیو مهول د فاطل یو عع هدهاشو دنه كنهرف

 كێەدو دم ىق وا و یرسکتنسو یتف كن هدو دم ءار (اتسار )رد هنس انعم سابس 1

 دنا هدیدارتیلخ نسحوح (تس) ناعلاوا شب اتسوانشو حدم ی عع هلق 3

 یعع هلا نس نوکسو * نان زدروشاتسار ارتفصودننک * ناهحقلخ ||
 فرا ناعتع هلاعر 2 ترضح هسبدلوا خرافنداشنو دج هک اتقو(دسه) )تسار

 درو بودیاناس |[
 * لوسرربمغس وروشخووکتسار وزوسو رغ وط# ۲

 تفل هدودگءار « تسارارب زرد دکر ت فصو هل وکسكن همقوفءات (وکتسار) |

 تحوم سار (تس) یدعس حش هنسانعمورغوط ینعببا ارم لنوکس ۱

 ندسوکدوخانتفک (وک) تسارهرزادشکهکمدیدن سک *تسادخیاضر |
 هعطق یس هدعو ملکنم عراضم ےک تنر دففم لعاف مس ادوخ ابی ندنظفل ۱

 نیشو ینوکس كن همم ءاځو یتفلواو (روشخو) رواکه دننما ت د كن هعلاس 1

 یرغن سعر د٤ دق سرذهنشسانعم ینو لوسر هلا رویش کن هدو دم مھم

 روشخو تما وچ ٣۵ ناشد زب دوا * تنرابو تس نيدو ید لاج ( تا

 كسنآ (تس) ىمليت مردان ۇل دروش> هل .عق كناشو ی طوقمكو او |

COEلصالاقردسنکرت فصو اإ  

 هکنوح یدلوا بلاغ هدنسانعم ینو لوسر هر کم یدیا هنسانعم ی دلب ارش
 هدنو هلوا هب و ردشنخ ندمافس ¿ که دن ماش تم ناف ا

۳ 351 
 هک تن تنفس



 | تالبقتسهارب زر د.طظفل ندو شه یرد هم لث (هدنم اشک ) رواکهدننما تب
 هن رن آر ضاع ها شاش# ارز لث. (رکشرا ش2 ) روک دنا شو دیاشاع
 رک مدقاادعاوقف یم سام یلعر درد هم مسا لقال ا هېه نشر وس کم یلبقام

 محرو باهو یربرهند هلک حب واو هبکرملا تاو دالا ف قیساکردلعاف مساتادا

 رد هبمسلا یر رط ىلع دوخ ا فرضو تلا قب رط ىلع قالطا هب یلاسعتقح هنسانعم
 هدنشلا تس كن هعطق وند ربی وا (انادو) (راکز رمآو)(نابرهم) سماحتس

 رولکه د نعد ار تس كن هعطف یا وا دواتوقوواحوک (اناو) یدک هدنس ابو
 رد هجرتلاقب رط ىلع دوخ ا فصول ا قب رط یل ءا قالطا یم دك هلک تردول
 فصو هنساننعمیع رو قزز لصالا فردملاع ق !ازر بانج هدتقمقح (هدیزور)

 مسادوخا صاهد یدک هد ذعار تد كن هعط و وب د قزر یزورار زر دي کرت

 هدشاونع كن هعطق ین درد قرد یعراضمر دمظفا ن ده د یر دصمر دفق لعاف

 قرود دام ماک ارب ز هنسانعم تاودبحاص و هاشداب و وا (راکماک رد لک

 ةر لا تاو دالاق قمساکهغل اہم تا داراکر واکه دنسماخ ت كن هعطق ین در د
 هدش یئدرد (ناسریزور) ردفصو لا قد رط یبءیالطا هب یلاعت قح لاح رہ

 یندوب یدک هدنلزآ تب كن هچ اد امرف هرکی دکهدتن یفجوا نی )یدک
 ردسکرت فصو لصالافدوجولا بحاو عع (ادوخ) ردفصوتلا قبرط ىلع
 تد هلا همم یاز هدنرخآ (زاکدرک) سداس تبب یدک هدنحرش ادخ یناس

 الفرد لدسح یش داوا هلا همه یاز یرکذ هدماقم و هنسانعم راکدرککهدسنات

 ندنا (هشدان) رولکهدنح رش یار تب كن هعيارعطق اس (هاشدام) لثغت

 ىيڪڪ هکنوجر د ديكر ت فصو هنس انعم ىع دارا ناهج (نیرفآ یدک ر دففخش

 صا ند نظذلندیرفآ نیرف آر ولکه دنا ای تس :هعطت نک |یعرکیول دنا هج

 | فاهس رخآ ونش ناکه دنسداس تب كن هعطق و (اونش)ر دف لعاف سادو خاب

 هدنحرش لر زب ینا (داوکرزب) عم یعچر د هش ٥ ةفص دوخ ابلعاف مسا هلمقام ا
 یرلعت لندن دود« ۀم_ چم یازو لاد (رآزواد) یدک هدنشاا تد كن هعطقَو

 راو د ندتل ابو ادهکاوحهنس انعماش هکیولابلصالا هل نوکسكنازوواوو

 تادا از اهدم اقهوب نکلآتاودالا یف_یمساک ر دناکم مسا تادارازهتسانعم
 طظفاحرول: دیشد(نآساهحو)ر دروک دمهاشداب فقع (اشدا) ردلعاف مسا

 شول ةبکرلاتاودالایف قمساکردهظفاح تادانانارب زر هنسا_نعم ناهح

 (دمهع) ر دهجرالا قیر ط یعدوخ ا فصول قب رط ىلع قالطا ین د كن هلک

 تدا
 ی



۹ 
[naa 

 یال قالطاو رولوا صوتا ی رط ل منع ع قالطا هب ا

 نیر اخیفاک هکر دشمروب( هان ءاجلاو)لاستق- م کز

 ردق> ترضح ف رش ٍل-ءیخدو لو د ديپا وک ا
 دا و کرن وعو تن ئیراب زا «هدسر لد ماکپ خر ی( ) نامل دعس دوعسم |

 (کورک) رد ہا هیصورت هدنسالو ناحابرذ | اٹ ناهاش تت عع یا ۱

 نومم مانی دو اب ها ارو یت كن هدو دغ یالواء رو را تنیسراف نفک |

 ماک ن یارک (تس) یدسا ےہ کس یدیاهنسانعم شخع دا ل مالا قزدلاعت ق
 یساک لس رافاک كن ناو یک ماشاناره ٭ تردد

 تس كن هعطق ی د قرة وډ د هت | هلا ار نوڪر (ادخرا)لفغتالفرد هس راف

 كلامو بحاص نعپ ادخ اش قبس اک ادخ ییعجرا هکنوح رولکهدنرمخا
EBEفاضمهسلا فاضم قل را عیدیارایادخ یلصا كنادخراداضبا  

 هسرولوا لوک كناررک|یدلواكعد بحاض همان ما بوناوا دقتهرزوا |

 ردکعدیع داراب درا یلصارولوا ین رعظفا هسرولوا هل یک انار دا اوارکد دنا

 كنىلوا علقو (راکد کر هنسانعم دنوادخر اردا دشراب هنحودم كنارعشیخدو
 رام مان ی دوب هلنا فوكس ك ىنا لاد (دب رفآداد) یدک ه دنس ا تس

 || یروعش كنهرففا ذکخ رولکمد هناساننعم هدر رب ندشنوموردیلاستوش ۱

 | ك هعطق یب درد یر کود لدعدادارب زر دکي دیدتار لدع یسسک ر تیانعم ||

 ۱م دشاوا تا لملوا هعطدوت یلعاف مسا یکتردیضام دب رفارولکه دنشلا تا ۱

 | ه دنتمات تد كن هعطق ینزکسز ونو ا (اښهر )یدک هد دنا تب نا رور كفا

 هب ناتق ههلوا هب ورد هن سان چم یرتسوک لو » لصالا فر ولکوت دزوالوت ا

 (راکدیرفآ) عیار تردهجرتلاقب رطیلعدوخ ابر دفمصولا قی رط ىلع قالطا || ۱

 ETA کو یروعش كنهرف یفاذکر دملاءت ی نوم مان ندوب |[ ا

 دف اروم لاننا ذاکر دصم مسا هرزوا یسهغیصیضام دی رفآ ارب زقالخ ||
 2 ك هعطق یزوقط قرق و د برو بحاص (دیوآدخ)_یدکهد ات "۸

 کیا ویو« دننلا تب تان هعطق یا یللاوید هاش داب (ودح) نوت ات

 # ردلکد یک ادخرونلوا قالطا هد هب یرغ كنسلاصت قحو هدهب ات قح ۱

 اا هدننلا تس لی هعطق ین در د یرکیود دی دیا لردع هلن وکس ك ها لاد ( داد

 ۱ زدققح قالطارکدا دو لداع هر ناس ىت ودر وك مه دن زوعش كا واک کر

 للههطقینج وا ی رکبولد ی الشغا(هدنشاج رد دزاج هل دامریماوهلداعەاشداب



 ات كن هعطق ین درد ر کب ود لدغ دا د ارب زر ددمکر ت فص و لصالا ف کو

 لععاف مسادوخ اب راس ما ندسنلفاندی زلف سن هزمهرآرواکه دفنا

 دحوم ءا (رابورب) راربدرادا د هاش داب ل داعره ن دلس او ناسمه ر دمت

 هلا ارویئف لت هدود4 6 د>وم * ابو یب مد لل هدو د# ء ارو ی رس کح لب ه دو دم

 دشا (یدا) یروعش كنهرف فاذکه ناش لج یراب ترضح مان یخ دود

 ردناصس مان یدو لوا رد هانم یتا ا رمس کت هدو دم ء اروى لی هدو دم

 دشا نینعمه یراب هد نماةم یسرتو ی یاناضب ایرو عش تسنهرفقاذک

 هعفدر ساخ ندوب لوا قم عدارراصح حرب یدعدوراب نعپ ٹا رازی د
 ءاب یفرس یک هدنرخا مالک لسصاح ادم هاتر هددنه سداسه:سانعم

 | كتهعلق یشرب مرکب یلاسع) ها ۶ اشا یرک ذ اب رلانعم تدحوو هسشصوو هب ردصم

 ۱ یارو كتهدودم لاد (یرزآد) دولوام يفنمندنرلانعم لر نالکء دنلواتب

 ردم اكن زاب تانح دانا دو مخ هدو دم هارو را ی

 ينو هلن وکس كشلاوژ یرلعف تانسم ال 0 یروعش ننه رفیادک ||

 % شرفا اس یکنازرفب (تب) یرصنعردیشب رش مان كنملاعتقح بانج

 ك هنا مالو لوه واو یب مت كمال (رول) شررازا تساوضمهشزومب

 ا یرابدنکرولرکا (تس) سس ها رو مان یدو هما ارویتف
 یالوا یارو یراق لاک ورکر دیاش ش وخ یاس تنادایح دناس

 یرصنعز دنرمح باشت یاس ۳ الا هات ارویتشنهدودسم

 تانیفاک کرک رکید تسدروآر رب ناهج * 5 رکنا دز دکننام نادر (ت)

 (تس) قیقدردملاحت ج ےن مانندوب برا نوک كشن ارو یراق
 كطفل یکیاود » رکن ادر دشضب ناشی ار ٭ دنتسحدان رةدنتشکه راج وح

 قازولیهدو دم لاد (رازاد) ردهبسراف یر هات فاکس رعیراملوافاک

 Riss یلاعت قح باج مان یدو هللا ارو یرلعقف كنهدودم نیچم
 هزمس#ه (ردا) ثلا ت یک اش رواکءدهنسانعتییو ایت دم هة ملا

 ےک هنسانعم رذآنکە داوا تس هلا ارو یعض كن هلمهم ل ادو یتف كە دوم

 کند هل نکا ام )کد



EEEنرف ۱  

 اش داو رازوادو راو ص رز اونش
 ا كن هعطقو ناس كش وادخو نا دز ور د.د ور دشوردبش لوا ته |

 هرانعم ی دن رکی هللا ارویتف كن هدو دم ة دوم هرا» یدک هدنحرش |

1 

 تدهد» لغدو خورد همه نار( تم )ل ییا لکا در ما لو ۱

۱ 
3 

 هر "یلرتا تس كن هعطق یفرب ی رک: یرلانعم قاب ¥ یربرابمانهکاد |

 قح ان لار ولکه انعم شب هلا ارویرلعف لواوو كل ەدودم لاد »رواد ٭رواک |

 ٭ تسروادمکحهمهنوح ام ی فواعش دهز (تە) یناقاخ ےکح ردالعو لج |(

 لز هعطق یکی ایر کی یرلانعم قاب ۷ یرو اد تسح همه ادابیادخناترواد

 | كننلا دو یراق نت دود ءارو لاد ٭ دارداد + نچ یار

 ینوکسكنارویتفكنهدودم لاد  دراد »ر دنا حس ترضح مان كاذکه لنو کس |
 یراخف لی هم لادو كن هدو دم زمه هر ذآ + ردنا درب ش رش مسالم هلا لا دو ۱

 كنهرفر دو یه هد هتسانعمقرب و هقعاص ید مهرداد فذ مان اضب ا هلا ارو

 فاخر داکوم همظنعارمن که تشرف مسا لار داوقنم هبانعمترد ردا هدیرکتا هجا
 | یرامداردراو یراهدکشن مظعم یدیك هاا هکروتلوا تیاورزارید هس وج شنآ

 دادرخراذ آسماخنم رذا بار مارب دخآ ثلاث شورذ ینا ر همر ذآ لار درا نوا
 تاس هیکو کرب « ی رب ره لرهدکشتاو تشهدرزرذ آعباسنیزررذآسداس 3

 ۱ كن هم * هنس كلا” یانعمرارقاهدنا یرومنالواقلعتمهمکو ؟لوابودیا ۱

 هامره مدار یانعهرولو !هدسوق ح ربمظعاربن دی لوا هکر دسمان ینز وا ۱
 ییساكیاره هکردب رهررقم ٌمدعاق كرف له ار د سما رکی غزو قط تنم سم ۲

 كنتدودهءارولادعداراد» رار دیا نشحدمع یتاهلواقیاطمهنسانوک لو
 یربیدارادیربدارداد یر کم د| ج واوردنلاعتقح مان كل ذک اما لا دو یراق

 # نمهداردا دودارادودرا د(تس)ردشت_!عجیمطتربمیرانار دل هلک دراد 1

 نزو ےھت هنس انعم ر یففل مکدنرخ كت وه هسنت « نی ینا دادخ مانآر هسره |
 رولوا ع دزمهللا کن مدارا د مز که سلا فاض مهد انعم یدلک ن وع اه فاو |

 هبا هېه یازو یتف كارو یرمسک كن هدو ده چد نش # ززم * یتا ت

 *راداد ٭ ةممحل ا حاععأ او هتل ا ةمعن فا ذكر دغي رش مانك نىلاعت ىح ین دو |

 رمصات هاشردفینم مسا كنالعو لج حین دو هلا ارو یراق كد دو دم نلاد |
 ناو کرتسکدادر دا دودزیا » نچ تسدا دن قل خج اھاجا لع( ت )  تا
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 نکلردهتسانعم شا دقابا یدنلو الادب الاد هقوفء ات بونلوا فدح هت ءا

 اأ د دنمافلوا تباورهدر هه یرمغ ند اک مان قیاقلاقباقد كموح م انعم ود
 شاداب * موس یه یدهاش هک امافری رضا ظاشلا هعسو یروشلا هل صفا ذك

 مهفافردرعشم ی قیفالخكن و یربعتولد # ر فدک ی د مش دوا نمکی یدک

 ۷ ناسر یرور یعردشریا ینا یروزقرر#

 لواردهبانعم ترد لب مسک تهدو دمو یم كتهدودعءار (کزور)

 یدآ * دنلط یزورودنآنورب هت زا كغ ره (تس د ) یدعس ےس قزر ییعع

 | یزدرب (تس) یادت مشرادقم عج یا * رعو لشءزارمخ درادن هداز

 ۱ || هددزر + درو>ساسااو ت تس> شردنکتناک# دروح ساطنیز هدانناول

 ]| نوحزور کو دحاومول مدار هصحو بصل یعع ثلاتراور دقت خد
 حوا نکل ردنوماتدحوا ک هدنرنآ رواکه دعاس تس كن هن اب هعطقولد

 ۱ فصو (نآسریزور) رولوا بدنا ه لوا نوح ا تیسن هدنلصا هدنرلانعم کلو |

 | ندنظفل ند اسر ناکه دنسماخ تس لن همت ین قرقناسرار زر دیک رت

 هدب : رفا 7 هلک شپ نالو اروکذ مهدهاتموب ر دففخم لعاف ےس ا دوخ ا رضاحصا

 | اىب 300 الغا نایت نش ناسور زور نابرهموانادوا و

 كن العو لج قح هد رعهکنوساو | مولعم (هدناف) زدهجرتلا قد رطیلعدو> اب

 ۱ یس هغ رش ءا ا یخ دهدسر اف ی ڪڪ ی دلو ا یسالاو تافصو یان سج ء ام |

 یک هد هعطعق روس ی یا یزمغب داوا سرتسدیرتک |دکردراویسهفینم توعنو

 هاو | هقت هنمالک ر رخ مظان هک ات دلی اداریاو

 ادخ نادر را وریدشوردشر دشیرکش
۳۹ 

 ت

 امدارادورد اودرادوداردادورواد

 ا ورزادیراب ورانو رب وراد ا دوزرش
 امرازا دورکرکرکورکزولورلال ۱
 ۱ اخر اورکرکو زر !ژد د اور دا

 ۱ امهر وراک درورب دب درفادادراک درک

 ۱ ی راوی دز يا های ا رفا راک دیرفا

 2 او ارکشیاش هد اش هدنشخ ر تصداد

 هد یزورااناون الاد راک ز نما نانرهم

 ادوخامرفم رکخاش ناسریزور راکماک

 ڪک

 س سمس

 در



 ٭ تسمالساد وسه شک دا وس E ارط ره ۳

 + الر ولو ا ییا انا دوان ی روک +
(Ga) ۱هب : وا رضاحما دلصتف كنهدو دم نونو ی رسک كد هدو دم مدح ود“ ءا  

 ةمدقلا دعا وق یف قنسأم ىلعرد هم ثم هفص دوخا لع اف مس | قالا شاد

 ار زرد, ظف) ندد نن راک ہد شعسأت تب ثت هعطق یش قرق یز دم

 ناف رعزا بران(تع)بتاصرولکءهدنش ودندن هرزوا ساق فالخ نالا
 نولو لاد (اناد) هدرا لدو هاک "ناسا ۳ طب شخ X+ نوشت هنامداره

 ینعجاض مالعو ىلع هان اد نکل > یک اتش هد هنسسنرب ره هل راکف تازتدو دک |

 ی دو دودنادییالمشتتسم هکر دل نتسن اد یردصم كنو ید هکر درب |

 (لبر) انادواٌش ورد افودق »انا وویسو قلاش مان (ت) یدهاشرواک
 ميکشنرببکو ےظع ییعع هلا فاکو یرلمض لا هم شم ءازو كن هدح وم ءان

 تارا (تدا )ی دعس س رردرا اوکرزب نوعخبداواولوا هد "افصوهدنتاد |

 مسحت لرز ی اک درادمرا رقرب نانو دنس محک فطاو یراوکرزب لسم|

 هبسراف فاک رب رر رابضعت رونلوا لامعتسا هدنسها اق مد رخ هّیس انعمی ربا یا

 ال یانغح یداب رک فاکس یروعتن کل رای دانا طبض ها ۱

 تد رشهدندود> حوا یللازوب زکسیتحرارید غلواو قولواو غولوا هدنماقمولوا |

 هنهاشدان دنف رهن ز بحاصو دصر بحاص ندناکروکل آ اندا سو یذاهش | ۱

 ۲ دراوا يد ووا

 + ارح هب رخ سا دانان رهم ولم مھ + ×

e) |نار هم دشا دنا ر شاع جہ (تس) یمظنرمقوفسو ےحر یصع  × 

 هعطقول د هنس انعم تقفشو تج مرهم کاو # ناح قودعمهرردد# دب دیدن | 1

 ی

 تاو الف نیاز دهم تقم تا دامت روک دنحرش لو تب كن هما |

 یانم هنری دعت و دولنج صالرر# مان رفت ہللا قو غشو حر (لاوس) ( ةسكرملا|

 تٿادا دار وا ات وا0 هآقوفسو .>رارب زیبلک د |

 رولوا هدهمشم تفصتادا یک ییدداوا تش نازانن و 0

 رد هلانعم یکد | ربا هجم نشو یرادتفكت مدو دم لا دو هسراث* ا( شاداب )طفح اف

 ادو دم توس ۲ ام هنسا ن عمرش ضوعو نسج «اربر د درشم ظغل لا
 ۱ ید#* شاداتسهدنزویا تز یرؤاے مک هنس انعم درء ارس هک ار ادات

 یدیآ شات یاب یصار دیک درو ازش کن » دارفا دا رددوا
mca ra > <gmeenawgr ar eT 



۱ 
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 لباوهتناهدم رعالثهرولوا لوا مق هسزاهلوا را متعا قامتسا دوخاسکز

 رابعا افتشاو بڪ ترک ال او یکی رکبت هدکر ریذشورذش هد.سراف
 ی هلن اهیصاح * یم دوخ اب هبا هباء دوخاب هبا لقد د هب ءان روصو سرو لرا

 هد رفآ هدیسرافقالخ وقلاخهدم رع الث هرولو | ینان مم هسر وزلو مس | هب یل امت

Rageدوحولا بحاو هد رع الثهرولوا لار مق هدراعط رکا  

 هدعارصدوب هاو اهب و یک هدننک ن اهچوهدنآ [دوخ هدسسسراف ل اعلا عن زاصو

 هک کام افر دندن مسق یرا لک ۱ ورا رو مر زور دم
 (لازس دوم ارامش ی هباصا تہفصو یس# ارت و د فصو لری رغ مظان

 هن وک هن یرار اسو هراکدرورو «نادنر و » اد هبیلاعت قحرد هسته ءاهمآ

سدکر دروک ذ و عقاوهدنحرم هو نم كفقاوم (باو>)رونلوا قالطا
 ۱ هدناضازو

 1 دوام ندااعفاو تافص عام کاب رداکد هدمع۶ ءایسانالوا هعوضوم

 ۱ هسرولوا فصوتلا قد رط لء هددت لس .رادرضح ىا: ازغماماو ردهدایما

 ءایعارب و 2 عا ندا يا ناسخ ردا دز اج هسرولوا همست اید رط یل عر دراج

 یداب ارش وید یدآ یرک یرلنلوا نداوا ےسق نوع دل وا عارت هدمالعا

 فصوتا قل رط لع هدندنع یلازغ ی مک لرانلوا ذو ام ندلاعفاو تافص

 هکر دقهن یدلب ار سفت و در دمشصو یرلناو !ندبن اش مق اش هنغن داو ارا قالطا

 ندنلسق مالعا ءاسا هلدبسح یییدنلوا لقت هجا ندتضصو ینا

 ۱ ردصصو بو دنا طابتح او, مره هل اوا مادها ق قلا باب وب هد هس داوا

 ءامساهدس رع كنالعو لح همش ندوب ( هم همم 0 هر دەل یداب ارسعتوید

 یل ار تد لب هعطد ود یلاعت ها ءاشناردراویندهدسر اف یکی تیداوا فافمو

 لهدنآرکد یزمغیدلوا سرتسدهدنح رش

 اماد هشیمهر د قادن اب یخ د منه

eتباثو رتتسموقاب ینعم هبا هک ء ءا و تف كن هدو دم همسر اف ءا 1  

 هنسانعمقصا مك هل اقاباوقوورا رقتساو توشواقب یردصم ردلعاف مسا

 قد ەد هدا هنسانعمقاب کرد هندن اهکلوا هل ولر دہظفل ندساب نالوا

 ۴ رعشم هلم ییدلوا نعحمم یتسانعم قعصاناریزر داکدزناج قالطا هب لاعت

 قالطا هلدسح ین داواناصقت رشم لقاعو بطو فراعو هشق ےک تتر دناصقن

 یف كن همم نیشویرسکنهدوذه مو یتف كنا )®( یک یدو

 3 »: درې ورک ناسمتوادعداب هشمه (تم) رعاشات اد نچ هلا هبمسرءاهو

 رز

۱ 

 سس



۳ 

 ردنن اطلس لعبت باب راهسبایروعش شمزاب هک یتعد تغازوقط قحا هد همه
 بارک کرزب هدنشرزف | ییدراب "۷

 رد)عاف مایا یرسک تاتو دع ءارو یراق: دو در رفآ)

 × هدنه د یزورر دم رو قزر ۳ رد دارابهدنش رف الب ( ت تس )یدهاش | ۱

 سابق فالخیالبقتسم ریز ردیظفاندی رفآ نالوا هنسانعم قاخیردصه | ۱

 هتک ءار هدنرخآ (کرزر)رولکه دن ر اود 3 هلی دقت هرزوا لاد كنون هرزوا |

 روکش تست هل و دل رباز قولوا یو اربک نع هلل اهب ردصم

 هلل "هجا سالار ىف هدعوام یعردرمسفت هدماشهویردب رع(ابیک) |

 هراک زره اراک دکور اکدرورب ر دشصو *

 ردنفورعم مس | کلب رد روهشم فصو لاوس یر ره ندهلک چ واود

 یلص و برەد رع هک لب اهلی (راکدرورم) هک دو در دک یه یرازرب ره

 یرانوکسكنار یکی او یراق لو اوو كن همسراقءان د (هرور) ار زرد هننساشعم اا :
 ۳99 .هفص یضامندنف تدرورم هن ساتم هنت رتا لادو |

 ردشادا لعاف مسا غلام هلا هسراف فاك( راک )تمدقلادعاوقق قنا لغ
 وفع هد ى راپ اا رمآ) 2 )ةيكرلا تاو دالا فقام ىلع ۳

 وو اکہ نک «راذکر دارام مرجاهاش داب( تە ) ) راطع مس هتسانعمراشعو

 ءازو ینوکس كیارو یرمسک لاو ی ےف كتهدو دم 2: رەد (ر سه :[۱ارب ز +راکز رهآ
 ادرزوا یسهفصرما ندنطغ ندیزهآنالوا هنسانعم ترفغم ها هم ګد 1

 کی لا شبا هبا هغلابم ( راکد ۳ )اش قب "؟قمساکهغلاسم تادا (راک) و دردم

 ارا یتا نوزد وخ لعرد ولن و> (تس) ییانسییکح هنس انعم لاف ہد رع

 عج ها لا دو ینوکس نارو یرسکفاک (6F هکنوح * یش !نوحراکدرک |

 راکر دهم ندنطفا را درکنالکهدنسهاخ ته نەرى اک فو فو ا

 رونلوا قالطا هب یناعت ىح یدزا درک با همچ» یاز. دنرنآن کرد هغلابم تادا | ۱

1 
/ 
/ 

 بر یراترضح لاعت قح هسداوآ مولعم لصفت و زاوا بکر هلو ا هل ول
 تاد یر ره ندحوآ و هل.دسح یداوا دن ريال لاعفو یصاعل ارافعو نيااعلا /

 ودر دشْلق ےہ ءا کلب( لا وس)ردشهلق صاش مس ا کدی صا شو هتافص فا
 واست ایالطا مسا یکی بسا یخ. ہرلنو رب رخ مظاب کر کروتلوا مسهخندبارمضا | ۱
 را نالوا سالاد زوا قلطمضابف بانج کوج (بآوح) شا نسحاو |
 هدنالک لوا ار زە تافصثاات هغ صو ءا ینا هضشءاسا لوارروسق

= 3 ٤ 



 | ردروکذ م رد دش عج ها ارو یر سک كن هدو م ایک م ل ا ذو ینوکسكت هدحوم |
 هدنماشمر دمش لا هشت ءاب هعئاوا هب واروات د ین در دش هاب یف دح كن هتک اب
 ییداوا مد ندنن هاشم دوم هک , رولو ج هشنوقوار ذب ففخ ندربذیش

 كن همتا( نادزب)مهفافرولوا یکرا رکت نکآیدرواوا هرزوا عمط مظل
 ساعت قح یکردمش هدننقتغِل باب رایرفک | هلن وکسكن همھم ءازویتف

 یفیداو | هنسانعم قااضراب دید هنتسانعم قلاخ نا درراضعم» ردندنس هش رشءامسا

 » نید الابنآدنکو سدا د كبس (تب)رونلوا مسهفندنزوسوش كنسودرف ےک
 صوصح هرمخت قلاح نادر هدنراتف سو “هفت اط # نمرو نامعا تّفه نادرب

Eت : كن هعطق یفتلا قرق نمرها ميکشتراربد نچ رهاو نمر مانع  

 ود ءا هواک | یربنفت لا یرکت نادر ر لر رخ مان هوا هلت وارواکه دهان
 دزبارردیدآ كن رکن (عآرصم) یکی کیدا ان رک | موح هیدهاش مکن
 درغماب هکنوحروات د هبیلاعت یراد بانج همش كن هچچم ءان (ادخ) ادخ نادرو

 تحاص هسروتلوارابتعا جز اروتلوارابعا تک صدوخابر ودلوآرابتعا

 ی بر هج رب دقتول رار دیاربسعت هللا بر ندنآ رب رعهدنروصو رولوا لود كلامو

 الثمرونلوا قالطا هدنرغ كنملاعت قخ هسرونلوا کز لا ظفل همش

 بح اصو هنرق بح اصو هاش بح اص )ر دادخ میسوا دخروشکو ادخ هدوا دخ دک

 ندیلاعت هللا هسرولس .دادخزمسدنک رزکلابرک اوه رانعم هضف بحاصو ےلقا

 یکر ت فصو هدنلصا ادخ هسروناواراسنعابک مرک اوزلوا قالطا هب یرمغ
 رذکیدیملکیدنکه دیکر هنسانعم هناذ اش هدس . رعیدیایآدوش قردلوا

 هکر با هع شم هک هب هم چم ءا نونلوا فذح یواو دوخ نوح ا فرش

 یاراو ۳م لات دوجولا نج او دش هخربدقتو رب ددا دخ بورتو

 ۲ هفلو هلو زغاوایالط اهب یرغكنالعو لج قسءدتفحر ولو | كعد نذودنک

 صوصخم هب یلاعتیح هرزواریدتت کی هکریسفت لا یرکت یاد ار رقم

 هان هتک ء ابتلا ده هدنرخآ هدناضا اخه درزنمعنج (هدناغ) ردنوصخن داوا

 لاوس) ةمدتلادناوفق قمسام یءعیدنلوا طاتسای هانیک یابیانیدنایادخ

 هنوکهن رب ذب شور ذ,شراپ دلی رکع و یدزْمو هدسراف قر لوا هنلصا همم لاذ

 مچ مونفا یتحردکی دزملوبهداا هک رداکدقالطالا ینع ےک (بآوح) فالوا

 قا یەم لاذهد هم انفرشو یدیدزمل و هدار | یرمغندلالذو شخرذ یحاص

 لاذبأی» هرکصت دک دا عمت قوح >هدنکنه رفموح ص یروعشو شمزات تل ترد
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 ۱ اار لب رار دیرکت (طیجسم)رروس ازار اا

 ساو دبع » لوبقردقاشرا ل وسر سک ناب ر دنوک# اشو دج هککوا اد 1
 (ادتبا)ةبکر لا تاودالایف قمساکنم ينعم (زا) اغا یوسو دبسلوق یداوا ۱ ۱

 تلا حرشیفقیسساکهلیفذح كنءزمه هدنرخا نکلردب ردصمكبالاعتفا
 هعرش هدقلافرح ندا دنیا (یعملصاح) هحاس دلا نمب مشعل او عداسلا ۱

 روکحدمالارس هد همطقوب یتسعب هعطق پوسنمهعرش دوخاب هعلیقر بوسیم |

 ینحا یهاندجراخر دن الو لمعتیسم هدعرشو تم هلا ع رش نالوا محرتمو
 قلعتمهرل هنس نالو اشک واب زاد هدقاشع نابم هبن اش همت کند هنا 0

 بابر اندا مط )هجرت تغلرناس القا نهجو نم ملال ارد هتفیک ین دارا
 ةد اب یو ارداب هی کیا تیا هدنب ریدوخ ا هدعارمصمرب یرتکک م اط

 ندو بودیا تیاعر هدمعطقرب ره رر د ان هبدجو ته یک دابا تاغار

 تاعریندراتعنبم یکم ااو سانحو قامط تعنصو ربط تاعا ںیہ هش |

 راس هکنوجر دند هبعپدب عیاببص یدابادرفت در رخ ظانوهتشپا ردشع || ۱ /

 بولواهدنس وعاد یظفل بیانت یک یرب ر ماما هدلاوج | بلاع ماطن بارا |

 مطب اماراپ ارل داوا قدما شخ نمف ىلع بج ذ نمدمغک مدننابمایدا ۱

 روما تاسرش ان ارد هیاپنعم بناج ییا بجا هالات ھر تبار هنیفراب درب رج

 هلعرش یبسحو یدادتعا كي هنبسن قوجو بولوا فرشاو لیسفا ندهراس |

 كسر ج هلا فر عمو دقو بایت این هبعربش هعطق م دنس : ر هعطد نوصخب دلو | ۱ ۱

 رب دصت ین هعطق هللا یلاعت هلن ء سا ان و اکر نومخب داوا بجاوو مزال a . رژوا | 1

 ٭اړخو نادر وریدیشور دشیدآ یرکبت# رروس بولا || ۱ 3

 لج قح ترمّضح هبا ارریتف قن لار یر نندو دع ھی دیگ | ۱

 ناک سزا دزکدارپ هنتفواوح (e-4) یرصنعردیدنس هفب رشءایسا كل العو ۱ 1

 نآی ول * رواديوس نانزکدوش ۷ دزیرکب هنتفزا ناهح « * درر نوو لا | ۱
 با ەر دبش ىج زب نموموس» ماعرددنمار اس و مدان شدادزآ که مکشرواد ۱

 ءا" هدیایغج نابسار دبس هلک هّنا هک لالج مس اه درس ہ رعناسلهدنماقهروک ذم | ۱

 رار د يرڪر ات ےف EE یرکیت هب رسک كل هبقوف تاشثم |

 لسصاردشملوا تیبادر و شارتندنانفح ر نالوا لمیتبم مور هکنوجح |

 هقشب ندنود یدلبا ریست هلا یرکترب رخ مظان ندلج او نامه ردناتغج رت

 ءا وقف كن هب چمن هریذبش و ناغوا ها همه طهبیرکبتهد هدیاتغچ
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 | نمزکاو رول. د هحرتاز مع هسرونلوا مومعلا ىلع حارسالا تح نمرک |

 دا دعالا قیفول ثیح نمرکاوروان,د هبفاخ لع هسروناواصاولنا تح

 دا سه ندفرح هدماقمو هددص لداکهرکسن نو یس ناروا د قفو لع هسرونلوا

هل افو يرميک الو تف كهرمه ( فلا ) ددقرح نالوا یدرفم یناس فورس
 ۱ 

 | لع ھدم فرح حوتفم یلبقام كنءزمه هدندنع دربمو هدتغل هدننزو فتک
 ردا لدم فرح حوتفم ىلقام, ةصاخ بلا هدحالطصا ردا ارتشالا

 هد او فرح یی هزمه هبا اا کرد زکس یر کب هدندنع دریم یخ فرس هکنوح

 لدم فرج حوبفم یلیفام یسرب رد زوقط رک هدنبب رصد یاتاوردےاق

 هکرد هل و ېد هروکه ر وهشم فر عهدنناماساعر دی ربغ كن همه هکرد فا ییا

 نور دفورعم ی در و یرب هزه یر یر زوم یکی
 القا دح ضع) یتح ردروهش مولد فلا مال هم ر فلا فاا هب رتهژمه سالا

راشت | مرچو مکحودد هل هجوال یاع تم ادع له. فرح قلا
 كمکحو رد

 هنیسهدیاف كمال وک اماف بسانم ةغل هرووکذم یانعم لا كنظفل فلا مال عاب

 نوصعیداوا قابس بحاصیک با ه دطخ مال هک هندرکملکد رهاط یئییداوا

 | هدماقهو هسیداوا م اھم لیصفتوبهلو | شّلوا مش هغلا و باتا هد فوز

 فرع هکردو اب هکآوا هب وبرد دم فرح ح وتفم یلقامادو هةم ندفلا لاح لک لع

عج اذا هقثب ندنفب دلو ا لاتا هب هزمههدتروصوبهلوا بم هروهشم
 فرعلا 

مهدنروصو لوا بم هتغلدوخ اب رولو | فول هنسهدءاف فرعل  مدق ةغللاو
 نجا

 بم هادا یعندبلا (لاوس)رولوا بنا هتفل لع زمغی او اهدند دصنالوا هیف

 ندب رع هزمه (باوح) یدردب ااضتقایلوا هب هزمهنولوا هعطقرب ولو هل وا

 ||| حقا قلم اهدرتآ هسی هزمهرب دنیا خب رصتودزغلو هدنرغ كلوا هدنفل هقش
هلو | یم هروهشم هدننام سان هکحوهدماوع فرع دوخا ردا

 هدنروص و 

 .٤| دارا بلا مالو بودیارکذ قل انالوا یعما كنءهزمه هلشرط هراعتسا

ءو دزلوایور فرح فرح شد واهو ثب اء اتو ت« فور (لاوس) رولوا
 

ر (باوح) رولوا هنوک هن اش هبفتهرزوا فریبا رصت هدهفاخ
 | فو

اّضو رع یزع یسدلوایور فور ك: هووک ذم
 | هب وا ردنیمم هدرا هسفاحو هدنر

 هبهروک دم دعاق یخ د هدکر و هدېسرافراعشا ام! وا هروکه رعزاعشا هعلوا

 4 فورح بو دنا ماست یسارع# هک رو هبسراف لود قم ا تام

 مظنالثم فراعم با را ندا مظن تغلاصوصخرار ولهدیاانبهضاف ههروک ذم

~~ 

 دنا رهلا



 | بابلالالوال قاس یهلا عضو یلاعتهّللا مهجر اا هک هتسانعم تامونید |
 ترضح هروکه غ رعت ون ر درشم اف رعتولد تاذلاب منا یلادومحما مهراشتخاب |

 یرلکدرونک ندنبناج یلاعت قح لراربمغس راسو كناسع ترضحو كناسوم |
 هدنناسهموح نه تما ون هک امافرولت د تامو نی دو تعب رشو عرش هماطعروما |
 ترضح كناماعلا لضفا هملعاسنارف_ ترضح هلو ارك داعقحدوخ اباد ر ةن مرا نو |

 لاثتمالا بحاوو عاتالا مزال ےظ ع را یک درو نکا ن وجا داشرا یرازب ن ديراب ۱ 1
 ینو یخ لوق (مالسالا هتادنع نیدلانا) كن لاعتقح ميکترونلوا داره | ۱

 فورح لف كنا (فرح)ةمکر لا تاو دالا ف قبس اك ف ىج (رد) ردرعشم ۱

 هتساتعم تناح هکنفرطو یدرفم كنس اعم فورحو لس ابم فورحو تن

 زوسو زر درکف رح هناعاف هک قعوط نطقس روس یخ دو قلاج هطرض ندزغاو

 ( تس )رونلوا م هف ن دنس وشلظفاح یکی داکهنسانعمزوسو رواک هدهسانعم ||

 بار ادم نامش دا ف طلت ناتسودان # تسفرحسود ناری بغت ییکو د ساتسا |

 ر ڪک فرح هدنماقمرمک ع هتسانعمناصقاو بع هدي دوو هدهمانفرش ۰

 «رازهناریکففرحنززا دن و کب ٭رونلوا مهفندنس وشن دعس ےس میکشنرارید ۱ ۲
 یرو مسایربردمسق جوا هلکه دتا حالطصا راک ومآ و تسله اهن یدعس رک ۱ 1

 تطاخم هنصاخ دبع كننلاعت قح هدنحالطصا هفوص ردفرح یربو لعف
 هلنمسا فور هب هطمتسست ینا ندناسعاو هلا فرح هنراسعو تخل ییدانا

 هاها ذ نوتشنالواهروتسمو هثماک هدب ودغلا تبع ةاونلا قرصشلاکی دمه
 یتالقعتء» لقن ل تاسلاعافو راک (هعطق) رار دیا هست لما تاسلاع فور
 نعلسف وهوه ف لکلاو» وه تناو تنا نو هفتن اانا * "للتلا یلعا ی دا

 نعط هلال نالواهزرطوبیرازبلوقلصو نع لسف كم (هتکن) لصو |
 ءالعوبد لالوازا دنا فرح هدوهس هدزمةح دارلا مهف لق بو دیا ف ده هع.نشتو | ۱

 هکحنوحرداکد نعم رونلوا لرد صولا لبق ماقاواارزردناوج هست هموسر |
 ميکتنرولواانشور تدحو هل هلکنا دکرولوا ادس توقر هدلقعءارو هلصولا دعد

 یکییداوا ادب وه هلا لمع ینا بو علوا لار دا هبا هنطانهسجخ یاوق تاہلک |
 ناسنالا ةبسن لثیهف» موسرلا لها نم فو سلا ةسنزو تال (ت») هتمانل | ۱
 مولع فر یخ دمه راب درو لواعصلا ىلع لواملا ساق ال(راک کنن )ملا شح قلاب |
 ندنافو رح ار زردلعتردفرح لء هکنوجروناوا قالطا هد هن ر رهندفرح |

 روان ,درفج لع هسرونلوا صوسلنا ىلع حارضتسالا ثیح نمرڪ اٹ |
 با
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 | ۵ دع ینددلوا هتسلا فرش |برع ناسل هد هسا رع هکر دق هن بک تو
 هرد لاعت ۶ یدر و كسم همانخ

 ٭ادنازافلا فرح رد هبعرش عو # ۱

 هدسزافوهدس رعنا همسر« اهو |

 رسأف) نلاعت هلو هاذ رواكه دهنسانعم لللا ةلظ هد رعو ردهنسانعمهراب

 هغ راو هد د روةط نالس یا هدضورع لا ح الطصا (لدللا نم عطش كلها

 زا بودا هدانزیخد طرشرب ناب زار هدف هنقوفامورلرید هعطقهرعس نالوا

 ۱ بولوا هد هفاقر هن راو هت زوتط ند یکا هعطق کیدا شی رعت نوش

 هد هبفاهب یاهم رارد هرعش نالوا فلام یس هنفاق یارصم لوا كنعلطم
 مطنو اعش هسرولوا هدن وضمرتآالاو هسرولوا نوع فصورک ا)ربد لزرع هخلوا
 الثمار دا همت هل اتسذاک | هسیدنلوا مطت نوا هنرثک ای دهدتروصو رلربد

 )رده صدر اد هنومو هب دمع هر اد هم اراب وهب وده ەراد هم دو هح دم هر اد هات

 ماعم ندنونر لرد بش همای رعهنالواهدنقسناوسن نکلوا ده لع سقو

 | ردیدادضاو تامسقكنهعطق قاوخ او لزغو رعشهروکهبانعم ینکیادکی داوا
 .هدراماقوب رب رحم م HN کک دکر دای زیو ماسقا هروک هیانعم کوادک اما

 ۱ لودر کمری لا نوک مک یکلوایردصتو ناونعو دهعط

 ندوات زوتط هد هفح و (لاوس) لکد دع هدهساوا هروک هب یوغل یانعم

 ردتبرب نوا هنن ار دنس حوا نوا لوا هفئاطال ث٠ یدل |نآ اوذعو د هعطق هدهرتک |

 ۱ رکا الو اردنکعهلعجو جار (باوح)یدیاولت اریدصتولد هدصق هکیدنا لرک

 | ان کی دروهعطقمومعلا لع نو هغبالوا داب زندتی زوقط فارس
 ۱ معا ندهد دقو ندهعطق هلش رطزاحموعند هعطناس اود نوسلوا هرزوا

 ۱ یی كن هعطد هيشتا لوا شعر ادا م یوغل یانعم املا هلوا ش رب ادا صانعمرب

 | یکی سەزمھد هلو ا نوجا تدحوابهزمهکءدنرنآهدماتموب هک دلکر دون

 انادي . هلواهزمهنالوا ل دمم ند همر ءاههد تاس قوصود هلا تقص دوخ اب

 ۱ ةن ءاي ابا عرش (همعرش) هطمسلا تاو دالا ف هلصفت قساک یک یسهزمه

 1 اددشمهد رع هخلوا قحالهرخآ هت تانثمءاارزر ڪڪ نده دد

 یتفص كن هعطقاھ یکم دنرخآ ه عرش رولوادیفمسانعم تبن د اضف هدر اق

 عرش) هط سلا تاو دالا ف ق سام یل !عر داد نالوا ل دیم ندا [:ءاتنوصداوا



 # م رمصتراتغل هجرت سما # E ا

 یدک هدقباسیناس ۷# تل + ی < هدهبکه تاوداودلصوتادا ر

 كموح رم ئروعش نالواروه نم دنا لاعنامالاس هتشبندنو موم رس

 الم هەدراکنهر فر اس هکلی هدیروعش تندرو ۰10 قس در ااا اد ەناک |

 (هبش) هرد هتف ردقوب رمسفت هل معت قات یک رب مظان یظفل باوخ هماج |
 تک ماع کلر دقوا هدر سقم ا دا یاب ہیلو دروغ كنه

 هتلاءاشناا یک الو اهدنعیارتب كن هعطق ین دب قرق الثم هکراوناغلوهدتفل |

 رونلوا هس اعاج ہدرال ع ندنااضتقا یلاعت |
 ٭ میصعت ن دمع لج مدلب ا 1

 ۾ ےھت ٭ سراف تکلءوناربا مت لطایم معتبر |
 ےک

 و ارش انس ا لت یه تار هرکج اقر روکا

 توتاوابب رعتورلر د لک هدس رع ردعباشیندهدنک رتوهدنسراف # همرس ٭

 مح حاتح هح هم رس « لالهوربا تا درت هم ور e یی اگ رل دند قم رس

 تنرعلها بکر دا اد انار ا دوسومهدنخر تاب رغ فرح ەل (هعطق) لارع

 ننیمهمروک « نک عو تر هسعابط شن همر هدناهمما جردم دیدیم رب

 یخدرد ی ركب + ناغافص * فو رعم* لسها ×ردەدىدرول هرګا مور یسهرڈ |

 ٭ ےس ارد ناھ افص لھ مرم ٭ ۲

1 

 هداسدهلوا یسالاو مان# یدک هدس |

 هعطقو ديلعا ۷ لاو ٭ رولکهدنسداس تسكب هعطق ی درد قرتوددآ(مآن)

 رواکهدنشلا تب كنهسماخ |

 هدارلمنس ۶ یهر ةف * 1

 ردرل ءولعم رلظفل یاب ردعداشیت ده دسر افر دمب رع هنساتعم ه ده هدنغل (منه)

 فورعم لوم ام" ی اهیحش اردو ندناقوا

 چ لو دمم ین اع درب دنا هک# ۱ /

 هده پا بلاغ فامعتساهدربخردقهاعدوب ردرظورعملو بم (و) عده

 هردهنف نوا اع د ءاعدتساو هفل ایم یدتبا درک ات هم آرخ

 »رد هقورعمیط افلآ «# ومتداتتووپس هدا طا

 * کو لاحت هللا اندسح * ۶
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 ی س ع مط د ث بار ش خر ع ل حد اتار
 نامه (لاوس)روناو ارا تعا دصا ورک اوهدنابا حس ضعب یخ دراوب ها

 زولوا دراتوب (با ۱ یدر دی ااضتقا ندنبانطاو هل اطا هجر د و هبا دعا ظفارب
 دصرد د دص هد هحاسد یسصع و هدنلسیمعم نالکه دیرخآ لو هعط» درد

 ۱ وار تا ید یار عفانم هقشد ندنکم دی اضتقا هدنحرش

 برا ارال د طفل می دزاب #

 Ue DS هر لکو ک »ارال د »+ فورعم #٭ ظعل ٭

 هد .یفلا شفلاو رولوا ی کر ت فصو (ارآ) رولکهدنشلا تم ه كن هعطق ی دن
 لڪ د عج لار ةوتواعمهدماق مو نکل بلغا یسعم »رکا ٭ یدک

 طفح اورد هنسانعم

 × رهوک یفاوم هن ادد او رعس#

 * قفاوم» یدکهدس یخدب یرکب ×اشنا٭ یدک هدرشع ثلا“ تب (رعش)

 یدک هدنحرشرشاع تب ناس عرهوک مواعم
 ۱ * مدرانیعم لصاحنس ها ٭

 یدلیارمسفتولد قات نظفل باوخ هماجهدنشلا تس كن هعطق یفمرکی الذم
 ردیا حاصفا ندنا ین عارصم کشت قر هوا یتعم م لصاح

 * مدزاب انعرهنهرزوا حالطصا#

 هننسانعمیاساوق وا ناو هداج ىدىاەتىلواىوغلەدەساو اج الط ما ارز

 انعمانعر هنر دراو ییعی# رولکهدننا ونغكن هم ا
Eیک الاکر درست انءر هب قاش هدرول ص سقت الثم هکر درهسفن لوا زی  

 × ار رزرو کھر ف هخا# ۱

 هد COS ۱ هب رعهدرفنم فر ر عیاطامار

 ش غ ناظ,ذ ج را ر س ام طه ا راب
 ایی و ءا وه ان ت ص ن ی و ب *ا وه

 و قص لز خت اه ع ث ق ص از ج ءام

 ا

 1 لعردهتسانعم بدا تنهرف هکنوحرد هتسانعم تل لغ هدماقمو كنهرف

 ردناح اصفاندنآتس ول ےک سر لرد ب تداهد هنعل

 ي

 اا عطق ٭ اعر رولاڪ هدناونع یوئسم ٭ حالطصا × لة اف یداوللوا
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 U ید نوا لج باسح هعساضتقا لصفت و مالک ضال 2 هئوا ||

 قاررکم ندفوزس و هنلوا باس لصالا ی نامهیساوا ید توا ن ےس ۱ ۱

 ی دنلوا الا تاررکم ندهروک ذم فور هک اماخ ر دىنىم هغاوا هج اقا |

 لج باسح هجر دقت ول هتشبارولوا شلوآ لعام یخ دوار د یر نوا هراتروص ۱

 ردولح رط یس دن نواوزمسحر ط یس دی نوا هکنوحرولوا تر دزووا ن 3

 یک دلخادهدب د نوا یکحلوا تر وص یی ان دہط دد حرط (لاو ده ۱

 هدماقموت (باوح)رولوا جګ هنوک هننمعتود دزسحرط ید: نوا لواهدنروصو ۱

 یطس ح رط هدأ ik RE نالواتاساو راد

 ارد شف |هدربکل جلب لب هلج راردقوب دابع ه دنیاو عج ج دلغلوا /

 ترد شت هل فرح ط.د ید لب اذه دس رولاع واز ووا نولوا لب ساق سطل 1

 راب اح و همشی | # نفح اثر دقوب نت اولخو عج لاح همبرولاق چ وا شم, نکیا

 تانایحو هدنارضاحم عب و هدنګ راول عضوو هدع وقت لعو هدقفو ءیربک | ۳

 | فور ماقا( ینا لصف)(نب زکاشلا نم .نکوا ذهذخ) روئلواراشعاهدهبزومر

 ردلج فورح هک هدرفنم فورح لار دهرژوا مسق کیا فورسهکنوحردهدنناس

 رد رت یرلفدودوآ كن ابیصو لات ا هدرا کم هک ه حو د نه فور یتا قیساک

 عیابطیشدیریرهندنردو ورولواهسرغو هقرش دیر رد -لرامسق یکی اوب و

 هد نحر راد مب هجو د نه لکو هدرقنم لر ڪڪ لاح همه ر درلو قنص هربصاثع

 هدرفنم هس رع ام افر دلکد یاتح هناس كلذ لج الو رره فرش ښا وا روھ

 هم اط همد نیعو هنس ر همګه نع هود ن نیشو هن رب هم ګد نیش د هلم يم نیس

 ساب هم هاضو ەم رب مهم داص هبک»داضو هن ر هم داض ههم ءاظو هل ر ر

 كنو ناار یکسان دکفر ا اا زی چح یدنلواراستءا هش رب هلم ېم

 هرکص یک ه قرش * هدسو د همیار یس هدو د نم هس .رغاک امافرد هثرزوا

 ف غ ع ض ص هرکص نا م ل ال هرکص ظ ط هشرپشم
 ءدرفنم فورح عیابط اماو ئ ال و ۵ هرکص ش س هرکص ق
 دس ف مط » | ران هقرش هجود مفورح عدابطاماو هقرش

 : ءاوه ۳ ت ص نیو تب اوه ن ق طظ شش د ج | را أ
 ر حج ت ت ءام ظ ث ق س لز ج ءام و اک ع ص رح باا

 ۱ ال ۱ ۱ هل غ ضاا
feelsی م ف ط س د ت بارت  
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 ۱ یسماساددع عباس هدناراستع این | هسرولاف هن قان بو دیا ح رط رشد دب رشدی

 هديا حر طر شکب انوارشدکی انوا بو دی اراب تع او باح

NIV۸ یاح  

 هدرا هلن نا یاس | الثمهدبا حر طرزومطرزودط هدنروصوب هن نماد

IF۲۷۸ ۱۰۳۵ ۱۱  

 هدنارابنع این آهسرولاف هن قاب تودنآ ح رط رش دن رسد دن هدتروص ول هلن .عسات

 لوا هدعب بو دیاباس> قور یاسا یوا رغم لم: یی شاپ

 ۱ ۳ ۳ ۳٩

 لاد میج ا فلا لثم دیاراثعا یافت نو دیا طاقسا ندعوج یر

۱۳ 

 فص ترد ہکردرک الج ثلاث مسقیدلود تانرعصلجه دنوب هتشبا ها

 نوازو فلا الث هر دیا با > ناصقاالو هدا زالب قورحیم اسا طقف لوا ردهرزوا

 ناصقنالو هداب زالب یس هد دع یاسا طقف ینا فنص هراس هلع سقو چ وان رب
 هلع سقورب نو ازو ل | نا نوح اچ وا نوادحا نوجا فل ا الثمر در | باسح

 کف ورا طسا لوا رد هرزو | هجو یکی ا ی دود هک سد باسح ثلا فنصهرااس
 هنلوا یض هلضاح ی د فورح ددعهدعب باسح ها ارببک ل جب ی هفورح یاسا ادا

 سقوهنلوا باسح ود تردنوازوا ها مش فورح ددع نکی ارب نواز ود فال

 باریک لجو بول آیس هیددع یاسا ادتیا هکدادعالا طس ینا هرئاسهلع
 ددع نڪ ار نواروب فلاالْمد هنلوا مضلصاح یخ د فورحددعهدعن باسح

 دا دعالا طسد ینا" هراس هلع سقو هنلوا باس> و د تر دنوازو هلا مص قو رح

 مذ صاح نفور ددعو باسح هل اربک لجو بول |یسهبددع یاسا ادتبا هک
 حوا نوا لدن ا باسح یطفلدحا نوعا فلاالث مرار د لوا ط.داک و ب هديا

 هتسرکاو یدلوا هب وب لوا طس هتشرایدلوا یلا نوا هلام د یفورحد دعو یدو ا

 ط دۋ ثلا ط ہد ارج هو رولو اینا طسد لسرذنارابنعا هرزوا بنرتو یرشع

 یی و کلب حرط عیار فن ردا وديا ملارغ ىلا سماخ طسب و عیار

 هنقاهدعداقلا ن ارر ڪم ندفورح یاسا اا

 باح ىلا یا بوناو ااقلا نینونلادح !ندنونالثم دیا باسح شن آهسرولاف |
 ی !هسرولاو هن قاب هدعن اقا تاررکمنددا دعا فور دکهب د دع ح رط ینا هنلوا

 باسح شیذوازوپشب بودا طاقسا ركن هام ا هلت الم هديا باسح

 هملوا
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 تعارب هل رالاوح آو راوطا بترو لامشوکو بیدأت هقمقلا ف بورد
 نیراقلوق هرل هفلخ ەدى اسره دژ ترس هدنروص نکل هدنق اسس ل قا

 یلسغ شقنلاکی نی رشد هل ابا مارغو قوشعاون| ین د لدهداسلفط بور : 3

 ردنقایکوصهسلوا س مک ید هن زو نامز یکدتیا دا زه بودیا ظفحر خا

 هلاک هلو اهددو ندا رهند دا دوخ ا هلوا هب ون هبشترا د مو لنچ ساس ا هتشوا

 كع در دیا تارق هل ول ید ی هفحم و هسز دیارب زا هنوکه نیس هددو قسانا ۱

 هصن هه هدنلانعم "ان ازوهدح|(هناف) ردهجواو نسحا لوا نکناوآ

 یطلر هر همت ال هدعافرو ردلکد مالکه قووم یر نکل راب درزاب ظافلاوتالک |

 || سلوا ع وضوم نوا باسح هدنتاذ هکمر دیا نظ هل وشربقف هک اما زلوا ید |
 (لسذت )زهلواراکنا یفا نمو یصاوخ ءلهردزلاج هسلوا ید یس اعم من هوا

 یلوا یرکذ فو رح ماسقاو لج باسح هدماقم ول هکنوسلو | مولع د هرکصن دوپ
 هک دعا باح لوا !لصف ٭ رولوا حال هو کیا هحریدقت و ر دن بح او |

 لوا لغ یرب ربفصلجب ی رب راک ل جی ریر دمسخ جو ارارید لج باسحاک |

 ردهروک اک |یندهنقع , رات هدهفگ ماتخ یتحروهشمهدسان ناسم هکرسک

 رک لج هج هبشعکءاب د ہرزوا مسقنوا هکرمغصلج- ین ےسق |

E EES OPالثمهدنا دخ | قسقاب  

 رزوةطە دتر وصوب یا درجنآ لا اش نیس یا نو ترد مم یتا مال زکس فاک

Eهن قاب ںو دنا خرط رشد دن راشد دب هدتروص ولە لا  

 نوم ڈ کیا نوا بو دیا باسح فور یاسا عیار مهفافهدیرابتعایف !هسرولاک

 |حرطلا دعیر نو ارو فا الثمهدیارانتعا ین "!هسرولاف هن قابو دیا ح رطرشکب |

 سفو هدنا ح رطرزوةطرزومط ه دتر وص و سماخ هر اش هملع سقوجواارولاف حوا

 قوفییلاحد وخان ین یادیماسالا تع یس ورطمن وا له ست نکل رئاسهبلع ||

 لهدناتثارا هرزواهحوود بو دیا عضویاسالا |

eki MAAR 
 ا  .اط اع از . واو اھ لاد ےک ال " فلا

EN ۱۳ vo OR ۰ا  E 

AEE LE N 
 هدنروص وس داسهرخآ ىلا نع نيس نو مم مال 3

O Fall E0  



۸ ۳ 

NAهدا تا و اعرفه دنلوا تس كیا الطص الممر د کچ د مدلبا  

eماکت ییهلوقنم تالکو یی هح الط ما اظ افلا هدزم هنامز کن وح یکی راله  

 ردش رطن دی یک كم

 ٭ نکنر تافل صعد رفتم #

 هدیسراف مهو هدب ب رع مه یظفل سوقاب هدنرمشع ینا تب كن هرش اع هعطق الثم

 لا ۱۳ داسع ندک رتشمهدم ام وب هکننوحرد هنسانعم یک اجاسلک

 ثادا ۷ عد ۷ حج راف یدک هد هملات داف ک,دنعیار دصقم كن همدقممیکتت

 یدک هدعسات تا ٭ تاغا ٭ راک لاوس لفل ضه هج ر دقت و رد هب رر وس

 ۳ هدنح رش یاو تغ كلن هما ان هعطق فا (نیکنر)

 ٭ نعت امام دمت | بواب راب #

 بودیار هدنآبم هضح بسر ان افلا هدنتروص یسراف یروک دم سوق الت

 یدع 1ع رصتونمعت یغی داوا هل وا خد هد رع

 ٭ لاک با زا یرلتار دنا مد

 هدانعم كاس)هدورقو تس حوانواندس و هک هغګ فاصو | دا رهندرلن |

  لصفت هصاکهماقمو ندنلوق» طت هن یخ شما ۱ * یطلرآ دشوخه

 ۱ ینارون تعن هک شح لاکل واردعو ح وا لاک( هتکن) ردکعدنساحم یکدلنا ۱

 فاکی لعفصو هک فرع لاک( ینا)یحرانلنادوحولا فو هفوصول عراش ال
 هتشيا + ام یش یف یش ىلع یشولع هک ی فاضا لاک( ثلا )می دلاو فرصتلا یف هنوعنل

 لاکرونلوبهدنلاعت قح خا قتشحلاکهکنوح ردمفرع لاک د ارم هدماةمول

 رونلو نک د هغ راو هدرفرهوحو هب هطقنقاضا

 لاهج نوسروط هدیآ عمنشنونعط« _
 هلو | لهاحر کم زم | نعطهسک یعد

۲ 

 بردا فرخ دنیا
 لک لعح هدتغل  بنترت +رواک دنحرش یناونع كنىلوا هعطق یناساسه فرح

 | دحاولا مسااهلع قلطبثع ةددعتلاء ءاشالالعج ا رى

 ٭* بد E 9 سا

 توردا

 لا .دراشن اوهدیک ت لقنلا ب ولوا رع دوخ ابیسراف لصا لآ م كلن یکیاوب یعی
 1 هدىکر ر مابقم قر وا رمسفتیراظنا قوج نالوا ض+ ةتسمو عاش یلامعتسا

۱ 
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 ۶# نوه صالصا مدنت | باکسرا# ۳

 هب یا عارضه لدا ارم دوخ انه ینا تس لوا تس هدحالطصا (نوهیم) |

 ید هدمسراف ٭ هدننلات تس كن هنس ا (لاوس) هب ها فقول هد هدافا |

 هدماتموبباوس یک د نوهم ررو» »بغیغ ین ادکسهدم رع هر

 الاغ نس هرثک !ین دمهر دلکد ع ارصم نوه هردم نوهیهدا رم ندنوھ ر
 ود یرثک ایر نده وجا یرلکدرب و هدنصذ (رعشلاهانلعامو) ميکتنلواكید

 یک ییداوا باوج |[
DE 

 هدنناب یس هجرت لات ٭ ×

 ر دصصف ړل لمج ۾ هجرت ۾ یدک هدنح رش یجسات تس كن هج اسد یتا * تغل
 ردر دصم هدننزو هللعف یک هج رح در دطلغ هاب | عض 1

 ب هداج تلد لها رد ارب

 ناتسلک یرن کار دکع دروعش بح اصو مهد له ادام نداد لها هد ماقم ود |(
 لکوک ی سوغل SET e تا تحاص هدنرهرامع أ ۱

 كن هعطق ین دبنواودد لکوک (لد)بحاص عج »له« هکنوحردکعدیحاص |
 ردسواعم كن هماع # ناج هرواکهدنشا ا"تس

 × قول تحاح هقر مو یعد# 1

 لٴالمظنو یدهاشهفصاصوصخ یک ین داوا جارار اس جارت ےک | |
 » قول تلاح كح هکح تنجز هل ول #

 یدلرا رتب وید اف ندرا هجرت هة ی د ندنهج و هتي الا

 عرب طفل رعو ىسراف #

 مولعمراظما قابیدع بکا یدر د یر کد یناس .(یسراق) ۱

 رکن رهش هدهنسلا هلوا هک 1

 ملک رمو مرگ رهق یا هات طه هلآ * ر دطا رتادا %# ۳

 لو هرس ات "طق هدااح یی داوا یسکر ت فصورمکهکنوح هنسانعم یو ط ترهش

 ۱ ر تا ۱

 × لامعتسا بو دن آه درک رت یاح ٭

 | مواعمرلظ قاب رولک هدن ار تس كن هعطق ینکح» !یمرکب ود ناکم دا
 ا a WT مدان ا 1

 ست رمز



Nw 

 | تب ) رعاشرارید خج سانجاکا هسناوهدنونآ یری و هدنلا كتب یر كن اهم

۱ 

 ۱ ]| كنعباس تب كن هب ان ؛هعطنهد هفت وو » لاح لک یف هفکن ۰ 4 یدهلاراواحال

 ۱ حودنمساشحاک ا تردا بقاعت رب رب سنام یکی ارک او یکی لوا عارمصم

 ك هاب هعطق هد هنت وو یک لوق (ایأ اس نم ) لنسلاعت ىح النملرد

 هنسانعم طوب معو منتنملرعف نزوب« سیاس ه یک نمو ن دنا تم
 * سفت مت لماما هک ٭

 دنع یرب و برق یر هلوا یسانعم یا کرونلوا قالطا نهم دلع (ماما)

 زلوانر اقمهب هنسآ نالوا عالم هالصا هس رقیانعمهدنروصو هاو ادد د| مم نکل

 یکی لوق (یوتسا شرعلا ىلع نجرلا) كل ات قحالئمرا رد درج ماه اک | هسیا

 نراشمرک او یک یظفل ین دروخ ع یک هدنرش اع تس لر هملار * ههعطق هد هةول و

 یک یوق بهای اموءام لاو ) تان اعت قحالث هارد حش رھ مااا ەسیارولوا

 دراو مردهنسانعم وه ا )هدنعیاس تد له زولنو ادد ەتو

 دوخ اهن همر دوخ ا هڅي دسریدوخ به رب دمالکیأوف_( مات )یک یارصم

 رازد هک | تزاشا هراک مالکرب دوش اب هروهشم لثمرب دوخ اب هرعشرب
 | تو عسا تت ندهجاسدیات لاثمیک راس یکارقا شرەد هجا د لوا لام«

 ِ عیار لام یک سماخو عبارو ثلات و ینا تس ند هجا د لا لاشم یکم شاع ۱

 ۱ نا افصلد اهمرس)ندهجاس دراو | سماج لام م یک نما تس ند هچ ابد

 یرات یا نواو ینشب نو | كن هج ابرد سداش ل اثم یکک یعارصم (مسیاربد

 مواعم» سقت « یک

 | ردمواعمیراظفل ٭ لصا لفطناقوا لوا ىنا #

 ٭ لمص راب اه دب رعش هتک #
1 

 یدک هدنرشع تلا تس كن هج اس د (رعش )ولکه دنناونع كن هعد ار هعطف (هتکن)
 ردمولعم + لیصک +

 دمواعمیراظفا «ررونک تفاطا هتنلا هعبط# ۱
 تک *رروتک تسالس هربمعت نسح#*

 ٭ بکر ت هدلش ضد بورتسوک #

 یک یی داوا هدنرشع ینا تد كن هثل ا ةعطقالشم

 ٭ بدت مدل قله حو ناسا #

 رداع دهاشاک ا یناونع رول نھ تا میکس



۹ ۷۹ 

 5 و ی ) نسلاستقح داشت لانم یکن تفرمد نان اعلق ەد هفت واو ۲ ۱۳

 هاب ازورهد هم ا هعطق یخ دم یک زد لا تشم موق ەد هفتو و یکی وق

 هدنرلناونع هعطق اص وصح هد رلاخ یی داک یلاعت هناء A رکصندنو یکب ش

 اصاورونلوامرصتورک دا عاج تاکو تاعانصر" سو داور تا 8

 رظتنافروئلوا لامها ةنعاذةم

 ٭ سالس سن هک یدازاب مه #
 لوارد هرزوا عون ىلا سانحو هت شد ارلرد هنتېم اشم هدظفا لطفا یکی ا ٭ سن |

 کار ولوا هلا قاشتا هدنناسرتوهدننانهوهدندا دعاوهدنعاونا فور سانحو ۱ ۱
 نیمه یک تماش ع ی تقو یعع تعاس اله ریدمات سا ۱

 عیاض یو هللا چ هدنبس "۷ عارصم یرمخاتم كن هعلطقیننلایرکی هد هفت و ||

 هدمداز ندفرحر نکلرولوا فالتخ | هدف رح عاونا ینا »زابوقو ازابسقهعد |

 اک | هسنارلب راقتمهدح رگرافرحنالوا فالتخا هدودنکهدنروصو لکدوالوا

 كن هثلات هعطقهد هقول یتدمهیک سمادوسماط الّمراربد عراضمسانج|

 سانحاک |هسازلوارلب راقتم هدح رخشرک او یکن نج ها نان هدننلات تا

 یهدنع ار تس كد هلا هع هعطقهد هقګ وډ ین دمه یکه زاو هزمهالثم )رد قحالاا

 رر د صفا شان ارولوافدلتخأ هدفورح دا دعا تلخ # ی < اس ونأسح /

 روا هل ارور یکهدنعاستب لر هیات هطق هد هفت وب و یکی اسمو قاسالتم ||

 اورولو هدنرحا دوج ا زولواهدطسو دوخ اهدا انهدابزهدتروصوت نکا أ

 یک مصاوعو صاوع الثمرار د فرطم سانحاک ا هسرولوا هلا فرحرب هدنرنآ|

 یا هدازرک او ی که شه هال | تشه هدنعاستب لت هرمش اع هعطق هد هفک و و ۱

 هعطق هد هفک ولو ېک وجو ول »لیسانس هبا فو[ ۱

 هدفور- تاته عیار # یک هدب اوخ هلا ب باوخ هدد ۳ تا كن هسماخ]

 هدهفعو و یک درلا ةنحودرلا ةبحالم راربدف وره ساناا ارولوا فالتخا|
 هدفورح تترت سماخ ٭ رده و یلغافلا هرس كن هئلشم هعطق غرب یرکب ||

 هعط فوری شر نر ر

 ج قاقمسار ی طفل یاسداس# یک ندنامو دن ام یکه دنسماح تس كن هن ا

 ا كنهنات ةعلطق هد هفت وب و یکم یقشسم هلا نالا

 مکلمعل ینا لاق ( كنا ی الثم ردیامح قاقتشا همش د وخ ان یک هدنو

 ول E4 هرکصن دونر لر دق اقتشا ساشح هرانوب هتشدا یک یلوق (نیلاشلانم

۱ 
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 هعطق ود یدال + ارس ٭ ر هدنرشاع تس ك هعسأت هعطق و د هح ول و دلا 4

 »اثنا مد اهنسا رانا رولکه دنس دات ت كىلو ا

 هد هجا د ئاوا » اشنا هرولکهدنسداستس كل هعطق ی درد قرف و ددآ بمان #
 ٭ مار" د شوخ هن هد انعم كاس # دن یدک

 هنسانعم كلبا ناب ندو ڪا ر دس رع هل نو کس لمالو یرسک كس اس

 هعطف یاب * شوخ + موا عم « یعم» اموع هتساسعمكلسا افاطموأاص وصح

 ٩ مط »راکم د هروبه تد ولدوکیا #ر د »رو اک دنحرش یار تە كن هعدار

 جست هلا كلسو هسشن همطن رد یب هفک هدعارصمول ( هتکن) مزد یعع

 و اات هسک ی اثم شمع | طفح اف ی دلم | دن رع هنا یعمد

 ۳ *رداتوتک ر نرو مدمزاب# ر درام ول عم # مطتو * لمم

Eنرودآ رم ندنزوهدماتمو # همن '٭ ی  

 . نهرب و لا یرغصتنزوو ین ؛ رصتنزو هدلح و ردحوانزو هک وحر دضورع

 *رداف سکره هنظفح هلوا ات

Ar1 *٭ ربظن تاعام یهاکب وہلبا × ردراوشدو بعص یلثفح لرارلاس ےہ  

 دومادوخ اب ییمسانتمنیرهاندهب ونعم تانس هدعی د ع در مطن تاعا م

 قمالو اداضتهدنراهناسم روما دوخ ان نیما لوا نکل ارد هعج یەبسانتم

 ینا عارصم کنز ریدقایط تعصوداشت ما اهل وا داضتار زهلمطرش

 رببعت مدل ها دادضا یشاک# ردیاحاضا

 هلجرا یک لوق( ناس رمقلاو سمشلا) تنملاعتقحرمظن تاعا مھ لاشم

 هدیراطفل حرودو تشمالا ر در طظ تاعام اھ رسا یلوا عام الشم هد هنگ ول

HGS(هدناف)  GEهبعستولد فا ر طا هایش ڈاک | کراو مسقرب ندرت  

 0 یسالثمررد کش رخ اهن بمان هادی و هتشاروئلوا

 | یک لوق (رملنا فطالاوو راصبالا ردن وهو راصالا کردن :) كنلامت

 سان ماا هرمطن تاعا ره ی دمه یکی سن ا٣ تب كن هثلات هعطح هعلطت هد هک ول و

 1 اد رلانعم هقشنیرلانعم ناموا بم انم یکا هکرولواقحال یتعنص

 ۱ لود (نادحسر هنلاو مع لاو) نام ا الثمرارد هربسعتوا دا هلن | رلظف]

 | تعنصیدمه ینک ی راتن نشم یم رک وین درد رک < هحاس دهدهفتو یک

 | کاتالوا یاهم رسا امهدننارالوا یحال قع داضت ماا هقابط

 یکی رق( مس ءاجررافکلا لعء ء ادا ) نانملاعت قحال مرا رد هعج ی رلادعم

 لا هو



1 ۱ ۱ ۷۹ 

 یرکب ولد كس ¥ ەد رھ رب کور دکجد رک زوک تره سرا /

 تاودا وام نت جد 1

 ا ٭ ناهح * رولکە دەر ول نم هعلیقول دزوک مڈح × یدک ہد هک ره | آ

 هرو لثم ی فراع ردبربو یدکوداند ۱

 درهم یرول یدل تان ربو  ردهفورعمیظ افلا ا

 رارد هدن اح ەد سکيا الاجر د رو یصاخحم كن رب فراع یهلح كن رب ییعب
 ردراو یتعنصسانت ماپیا یتددیول (نیرادلایاههدعساو مهره لاط۱ )|

 فو ار ناهح + رولک هدناوا تس ل هسمأج ٌهعطقولد شوک « دشروخ » |

 تس كد هعطق ینق و ۳ ارآ i E د نعع ناهج هکاوحردسکر ت

 ردد لعاف مسا دوخ اب رضاح مها ندنظفل نتسارآ نالک م دنسماخ

 ی یس رب #

 *ردارا ناهح د سرود یرب * ۸

1 
11 

Eیداوای  

 یدک هدنعنات تا كن ہج اہ د ہد لاح |

 ردمولعم *العا ٭ الع |ندنر یر یسک ا

 + اتم ۵ ی درهک ندفدص ەن +

 ٭رهک# ر ولکه دنح رش یناونعكت هعلمډ یئزوقط زولوا ود اهوا #* ف دص # 1

 تم ل هعط» ین کک اود قول یش ارب اتمه یی« یدک هدنم هات كن هجانيد

 ولد زوتط هن هکنوح ر دراج لوا دام تافزوقط ندد دص هر ۰ ۱ ۱

1 
 کرتماهفتسا تادا نظفل هن نک لرو لکم دنس ی ین ال هعطق یز وةط نوا

 لعذر هلملو دا عاد # ودمج یساوا

 ٭ هلم ھر دحام دزاو + ردرلمولعم یظاقلا | 1

 ِ هدنلوا تس لر هعطق ییقر قولد واط ه رب ٭ ردرلوو رعم ۳3 تمهو * دحام دااو# 3

 رد هفورعم یظافلا »نوصم هدنهلا طقحرهلوا#« . . . دولک
 *نوزفازور دنا لابقاورع#

 هدانزر دسک رتفهو یک مشحهاس × نوزفازور +ردرافورعم# لاسقاو(رع) |

 هدنعناستب كن هعطق یمن او دز دنوک زوراریز هنسانعمولرعنوزواوولتوک |

 ی ا وید هدا زنورفا رواک

 زمشهسلوا دنلب هدم ههر دقاږپ

) = ۳1 
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 رواکهچ هج اس درخ وا ےک رولوا یمالاو مانكن هموظنم هلتفاضا هب یهو

 ۷ تمغرو لمم هديا راثدشیا # 7

 ميکشنیدتی | عانا هب ی دعس میس هدن و هناک (هکن)ردرافورعم * تعغرو (لمم)
 روهدم باف زا مرا آ تسررطن نیکسمنمربازت هکدکناز (تس) یدعم حس

 »رور مراکم مد هل # یکی ید درو ٭ تسرت

 اشآ ۷ مداح » ردح دء لعف هنسا#م یشزو من هدنافهو ردک رت * هب#

 صف هبسراف* *ا(رور) هڪ وح ردسک رتفصو «رورمراکم ۳ یدک

 رداقفخ لعاف مسادوخ انرضاح ما ندنظفاندب رور

 * ره وک العم هب ام ارک هن #

 هکنوح هنسانعمواتمفو ولاصا رغاردمنک رر فمو یک مشحءابس ( هام ارک)

 یرکی ولد لصا ٭ هبام »ر واکه دنرشع یداح تن كن هعطق ینتلا قرقو درغآ نارک

 رولکهدنحرش ید است كن هعطق یفجوا
 * فرشوزء الف ر #

 رهم هدا ل ف رعو هدتنه له حالطصا نکلردسهمش لر و هدنعل * نی رمن#

 نا ندلحاو نامه ردسملاع لع دوخاب یسعضو اء يو

 لقد رط همنکم ةراعتسا دامه ندف رش وزع كلف هکر دق وش یدلوا طقاس هنت نو

 سا هرزوآ یس همقشع هراعتسا هدنفامس لس دا مم ند رمنردحو درب زو

 ٭ فلخ رخ یکی | یک همورهم# ردن رادرکم مودع

 كمال + فلخ +رولکهدنلوا تس كن هسماخ دیا خهو شوک ھم

 یکی تیدنلوا لامعتس اهدونک هل < فلخ یکتترونلوا لامعتساهدو ارت
 ردنومشا ص» هنت دوخ ا نوا دمك ات :یلنذلرمخ هجر دقوا

 * نارظن نشور نمعارق ٭

 هکنوح هنسانعم ی دنا لس رزوک كراولرظت نی دیار دنفاضا بک رت هنر چ وا

 تاح لها یلاعت قح ےک تترد هک ندرورسو حر فهد هثاث هن لا نیدنازوک

 نور هلن وکس تن الوا نون *نارظن نشور *رروس (نعاةرف نه مهل ) هد

 ۲ نا دیک ر فمو یک ج ا ج لرظن

 ا رظ هدماقموب رظنرولک هدنشل ان" تس كن هعطق ین دیز وو اول د نیدنا نسور ارر

 مهفاغردىرتا كلوا ىنا کنوحررو لا هدرصب رظاوررب ولاء دتربصب

 ٭ ناه> ےٹح مد رح یر رھ ٭
u 

 یعد



vo 

 ۰ 5 الا
 ٭ هو دور ین داد ندع # رددهغح رو ماد همهم ۱ :

 ه دیرش اع تب : كن هعطقینسل | نوا ويد لع (شنادررد هی لادرسک یبسق و ندعم ا ۱

 ردرلفورعم ی Ee دن رواکه دننوا تد د « طد یف ردود واط « هر واک |

 ۱ ٭ نآ داسو م اکب هديرود یدلوا#

 رواکهدنعبسات تد كن هعطق یم دی قرقود د نراهن دا رد* ماکد* فورعم +هرود» |

 ہلا رفوروزبمیعج « ناداش#

 ۰ ي نارو هتکنو لد لها ءصر#

 یناوذع كن هعدار هعطص هتک ناس رو هتک: عج ه نارو هتکن + فورعم» لد لها

 یدک هد هبکی هتاوداو دند تادا *رو + رواه دنح رش

 < دننه هده راو رتهر دق هاب وب

 ( دیم )دواک هدنرمخ اتد كب هعطق ید نو او د تفرعم ھره * فورعم + ردق

 ردس رع لوعفم مساند ەداز 1

 ٭ دن لح ووشهدهب هدن ول یدلک# ۱

 هوم یو هر هد |

 فورعم » ددج قوش و
 س TT و و سو. او بس ترس سس تست و س

 چ 3 تی تیم ین SES N - 7 ا ن ۱۳۳۵ د 2 2 1 5 2

 # انا یعظنو یعب بواب ا #

 یدک هد یک دی رگب اشنا « یدک درک« اقرب × مطاو # یه

 | رها مدنبا هنهاکر د لاج # ۱

 یسودفریاک | ماکر رد «ر هد یار تاب ن هعطق ترب یر کب و د قارپط ۽ لاج

 مولعم »ادا # رو لکه دنا تس كن هعطد ین درد يبللاواد يشپا

7 » یرهک, مارک خم زی
 

 جین ميد ام« یدک ه د هبک س تاو دا و دلماعت ت تاداو ط رتادا ب هک

 « کرهکه ردع رم ج م مارک یدک دنحرش لس ینتلاز ووا ینا ردمو دحب

 یر دنر شر شاع تس بام "لر هر دت تادا هلا هس ءاب

 ٭ یرطن لاح | یهاک هدیآ و

 *رطنو ٭ اجا *رولک م دننلا ت 3 د تي هعطق یج دب يبللا وند هصشاک ( ءاکک) ۱ ۲

 ۰ رد رلفورعم | 8

۱ 0 

  «ترهش م هفع هلو هلفرش لوا # ۱
 نکلهدهسنا هنسانعم هده هحرک ۱م هفگ هردرظورعم « ترهشو × فرش ه |



۷ 

 یدرر دبا ت روح | ساک اهدار اھد“ہھادربرا اکح نرقدعدارق هدعد یدکح

 صاوخردقوب رر5 ناد قفو زاما ننهتنا فرو نا« دغا هم ینصاوخ قوحو

 ر دام ی هناح كس نو | قفوب ام قە ام هکننوحیتمکح كن غ داوا عماج ین هرذک

 تاعوطم ت اعف داب EY امین دمهرولوادوجو مرر کمر غد دع هد هناځرب رهو

 زوله دنګ ازو ( ینا هجو)رول نالواانش آهقفو لع کتحثثر دعماج یە دی دع

 هر | ع دهدیا و9 | هدنلخادهبن اب هام قالا نام

 هاش داب یدیا دج ید ہل هدن دودج یدن ناشط زو لس مع اردصهکنوح

 هحو)رظتنافروئلوا مهفى دند عارصم کشت ید ادبعناطام ند

 یاسح عو ردد لبلخ صاح هللا مسا هکمردبا نظ هلل وشربقف (ثلات
 لرک الج هدنحرش یارصم(ب.دالفطره یکد جت اروقوا)هد هجا درخاوا

 ردهلمطرمیلوح د هدیاسح له , رعت فرح نکلر درب ناسکس ك .هدزوآ یلواع وب

 دص ید اطم کو هتشیاردیداع هک یرفک !یلوخد كشرعت فرح هباقلا هکنوح

 رولوا كد فالآ اةرمنع هدس رع ك نوا هد کرت هع رص؛دعاو لصاحدصرد

 لج نالو E OBL زوم غار هم ید فال 2 ةرمسع هدنروصوب

 یی الاکزومرااو مرا ایفاوتف +رولو ار ناسکس ك هرزوا یسلصا ح رط رک

 مهفاف هردهتفردقوب ید

 9 ٭ دصر لها ین اشعار و

 هدصرالصارد هل غول عز یسموخ لع تله هماع تاودالاح هکنوح رداکد

 هسرونلوا دا ممر ذج با او مو لء باب راو عز لهارک اور دقوب یرارابتعا
 ڭلع ەق خف نطفتزلو یرافم هم او نکنرواوزاج دو

 ٭ تاودر رند ےظاب ر دوامه ٭

 ینا ٭ ند # یدک هدنحرش “رع تلأت نس : یاس ردلعاق ےس | ندمطن » اد

 هدقناش تب شد, نداد ول یاس # تلود +  دواکدنحرش اونع كانال دل

 ۾ تنمآنابح هدنسقویدآو یدک

 ٭ مرک لها لو بس ب یحاص# ندرلت» اسردهفورعم یظ قلا

 طورش د یوا كوب ەدتلو دو نیدیطنت هکنوحردا کردنا لاک ارزو تفص حداوب

  Jaaبو دم هه نرم اه روس لا | ۱

 یولخ ندتسانمر د» یسامعم وسول لا در هتلادبعو لکددس هد هلوا یعم

 دصر لا تقشحر دروما قیاف ددصرتمو تربص لسھادا سم ۰ نددصر لها

| 
۱ 



A 
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E 1و سرا زهر  
 | وار یرادا ەد یک ای یب هتسانعم شات دآ» مانه « یدک فن اینا (یع) |

 و ددا مان یدک هد هبک م تاوداولد عم یعچ مه هکنوجرار د مامه هنر رار ره | 3

 یسود كسلاعتقح ٭ نج رلا ل ہلخ ×رواکه دنسداستس كی هعطق ی در د قرق | 3

 | ری بل كمالسلا اع میهاربا ترض> یدبا هنسانعم | ۷

 ر زویدهدعارصمو( همن ریدر مال مهارت یاعتنح |
 ردراو مالعا غب داوا یرلش رش مسا اار اشم 1

 ناب او نا ھم ردوا دک 0
 یسعرش ردمواعمیس وعل * ناسحا ٭ روح دص »+ لدع # مولعم ٭ رهظم# ۱

 (لاربهنافهارت ن کت( ناف ها et e r ثیدح |
 ندنو زدراوتراشا هنغ داوا یسحءایما ارهظس دباغ هدنوهناکر ددلوا دراو 1

 در اجلا نم لزتتءاسسالا)هقشب %

N٭ر اد یمسا تصاخ یذلسق#  

 روم هلفانستسا هلاوسو دردن هجو هنو عمو هناکر دمواعم یر اهلا /( 0

 راس یب او یدلبا معد # 5

 ی

 ٭ دصرد دصر دو اهل هل یا ٭

 دوخابرد هنسانعم زو هرکز وډ ٭ دصر ددص * ر درلذو رعم * صلخو * سا

 نواولدرو دص رده دنش دص یار د هڪ وح ردهنساتعمرول هدنګا رود

 یدک هد هک تاو داود فرظ تادا( رد )رولک« دنعبار تم كن هعطق ینزوتط || ۱

 رددص (لوا)ردنکعولرد ج واانعملحر دلو ا فرعهدفر ظیکیفهدس رع نکل |

 رد و تار و تا

 ردعماج یهرثک صاوخ یک فو ةنام فام هد هلع تلو د یصلخح هلم! طقف ||
 4 وا جد هلنا سابق قو رکش ینادا معو تاشح نالوا هدنتافصو تاذ یدعاراو|8

 ىدیا مالسلاهىلع ےھا راندنا کت هدقفو عادت اهکرزا ابهد هنکسم هم (هسش) |

 كد :!هدزازغ تودنآ عضو یتفو هام ف هنام ه_:ء هللا یر ىلع ترضح ییح ۱

 ترضح ندیا ضوقنوغابسا دنبا هتشیا یدرولوا باب رفط هان هنتاکر ی |

 | ضعت یدو یهتنا یدرواب هلتسهدانز قوا عو ردن یلاعت ها یضر ىلع
 یر امف نام هلمهلا مالا ہر هح ورب کس نش اق کرار دیا ناد هد هر

> ۹ 



 |ردرامولعم ٭ تفرش »و + تا د# ردهننسکرفت حوا نددحاو لسنرالبا کدو

29 
 تخم ها صحت تس

 × یبارودو ۷ من * رواک هددخرش یرشع ثلا تا : تونم وادار ولو ا |

 ردراوور ەم

 ۷ یدساتراروردصرو ر»

 ر دمو مرا یان ر واک: دنن ماش تب کیه یر قو دات ز#روز#

 # یادت 2:۱ ترا دص ی ارادن #

 فورعمدتسمارز هنس اعم یک هر لتسسم و دمدسکر ت فصو 2 دن

 !دوش اب ر فاح ماا ندنظفل نتسارآ نالک هدنسماخ تس لر هعطق ینهرق (کابآ

 فورعمب«ترادص هر دففخ لعاف مس

 فرش یدلک لا یاد هاو د»

 القتسم منع اس ا ۵ هک کر ا یسفرعدک اماف مواعم یس وغل یانعم تاو دو
 زە دنا طبض ملخارب ند هدف رع میلاوا یردس صا یا ندلسنر هنت سا ندا

 قرقزو كس هحربدقت و رار د تاو د هع و اعم هل رام نطاس ناکرا هراز و هت شدا

 نالوانارا هاش تولوا رمصادعتم هان | موح سج اشا دچخا یسلاودادغب دن رات

 یار لّوا یداوا هاس ودنکک طف هکنوح زمد تاود هان سامهط

 روئاواقالط | تلودهرلهداز سروریه,نکهد هع دقا ندر ات لوا هک اماف ردقوب

 فلس دا ګا یلشم سغروک

 | یک نی داوا فیرش عجب فارش ا ےک د عج ٭ داما ٭ فورعم ٭ لئم#

 یک نی اتمو نیم دق تمر دند هقاضاروما دمسکی ار دشت دض × فاس

 هدج قاغ یک یک اب صا

 35 سرا دوخ اب ناکم ےسا هدنع) ۶ صلح *

 ےس یرباکذ ید حل اطم هنس لو له دمصق دوخاب كن هعطقدوخ اب كتعندوخ اب

 | ترصر تان یر هدا تس ارعش یرثک | بولد صلح هن رغآ

 | هدنرمسع یداح تس تكنسلوا هعطق لأم  رلب دید صلخم ازاصت ید هنن راق ۱

 ی كحودع رزرو هدعارصح ود( هنینت )ردنورعم»دجو × قلخ ٭رواک# |
 ردراو ےن :و؛تراشا هنغداوا دمج دوخ انیدجس |

 سسس

 ٭ دنع نا دیک ید وجسم ےک چ

 | لوعفم مسا« دوعص» علاطو تک نم دوخ ا رخ ودراتسهدماقمو ےک

a SEILER ِ 
oe 7بس سس سم ا  

 ا8

/ 

8 

0 
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 ور ته اره سو و رس

 رند »در واک داش تست هم مرکب ید ا فور

 ر "را نت تخ ددر اورد چک

 در دق داق: یدلنارابتعا#

 ریدقتو اضق یصع لء دف تل اد مردن « یدک انآ ٭ داف» فورعم هراسعا» |

 هشت ها ءایسا هگرذق هنردلزر قالخ ترضح دار ندردق داق (هس )|

 لثاوا كنالو هعطق مکحتت راب دلب ار وک فصوتلا قیرطب هک اماف هدهسلا

 روک دنر

 * یناشیلاع فص ارب نعد #۴

 POY Po ات یی یی TTT ی ق و ور سوچج و رج

 أ
Mi 

 یرعاط یظفل یاو فت یره اظ ف الخ یعیالع هکر دقنردربسفت تادا ٭ عت ٭

 روئلوا لامعتسا هدنلع كلرخا امهدحا هن . رد رمذ ۲ اهدهسنارط ددر درفت ۱

 هکر د اخر ن فا یریزو كمالسلا هبلع نانماس ترشح اه نزوب » فصآ # ۱

 كىلا درب نا لمق هب لت اب ۱ بادلانم هلع هدنعیذلا لاق) یلاسعت یخ ه دف

 ادرد] ایب ناو فص ن۶ ٭ تلقناک تامارک یوالو) تس كب مْضخ یدروس (كفرط | ۱ 1

 مهلکف » اواع لولاك« ارزو هل (اضنا)بادآ ؟موطظنمرقذلا هقمانل (نالسو/|
 روئلواقالطا هرب دت حاصر زور رهاموع هرکس رکصنکل « ناملار اخر ناک |

 یصآ »دوس یلاخ تکلع اصن تس ڻاملسرک( تس د )یناعم اوبا هبانعم ییا یداوا

 مهفاقررو لا هدسسکب |هدماشم ول هتش تی هاب رھش شد, تنها اف 2

 هسزولو نوح تسارکارد اب دنا ءا دواب تیس ءا هدنرخآ * یاس دل اع# ۱ 1

 هیئازت رک اوزولو) تم دوم هاش اعم اشداب عب رولوا ناشی ذ هاشداب داره

 فا تفص ل_هاحرووندنلسف مج هابس بولوا یبک رتفصو هسزواوا

 رولوا |
 : ٭ ینارود مسح محر دھص ٭

 رکشلرورسو هاکهصرعراوسهش(تس )یناعلا و ارد مو عسص ییعع رد # ا

 ین رب یال اردک رتفصوهدنلصا * اعوزور ردفصررا دورمک ناولپپ * نکش ۱
 ا .هتفانضطت و یرسک لصالاف GLa افەهکنوجردکید

 ر روف لعاف مس ۱ دوخا رضاح صا ندنطەل ند: ردنالوا هنساسعم قعر |

 مج کن وچ س هابسردسکر فصو هتسانعموامشح مج مس ےک ا ۱

ORR OEE ۳" ۱هن  

 قالطاهر دتقا یذهاشداباعباررونلوا قالطا ههاش دمشچا مات روئلوا قالطا
OE,مو  

3 

 وب یل 25
 م 4



 د

 هدنجرش رشاع تا یفایس *رهک ۾

 رولکه نرم | تا. هعطق

 ی انواولد هحاوح داسا » ی

 ٭ داتنرلک !ینردقیدمغعو »
 ردذوخأم نددت: لاعف نرو ها دن دن # داقن # فورهم ۷ ر دف

 ٭ نب رسو د اشا لدندءسو #

 كب هعطق ی د نواول د لکو ک ٭ لد# یدک هدنح رم رشاع تس یاس # باس

 » رواکه دنا تد كل هعطق ی نو او دنوزحم « داشاب ەر ولكە دلا تس #

 رد رع نوزګ ید # ںی رح #٭

 ٭ نه اوما بو دنا هد تن ج 1

 * هآ + فورعم ۾ تن +رولکه دناوا تب كن هءط ین وا نواولد هشوک میل م

 یعچ نط نرو *ننا هر واکهدنعسات تب كد هعطق ین درد قر قول دك | ناغف

 ۱ رد رب ع هدنلصاروک تما

 ٭هراتمک یدشلوا لاح ی +

 و دزو« راتفک * فورعم ٭ لاج » یدک هدهبک ع تاو داود ین تادا(یف)

 ر ولکه دن رش یسا ات تا ك ت ای هعطو

  هراصب لوا یدنامکیا هکسااص#
 ید نوا ولد نااايس ۷ هر اصب ٭ یقساک لالیعء لعفا نزو ٭ مكب ا

 ر هدنسس اب تد كت هعطق

 ٭ لیلح دنو ادح فلما ناهک ا#

 مواعم < فلعل ×رواکە دنس اہ تدب ك هعطو یخ ربیللاول د زسن ا # ناه ان

 ۾ لدل مر واکس :دنس نا تب كن هعطق يز وقط قرقود بر هردو دین

 سج ءاسا مکن هنسانعم زاوکرزب هدسراف رد . رش مسا كاملا عتقح

 ٭ لب و یناهحلاوح ایدلق ۾ اب رب

 شرک و دیک ناهجمکتاس دیعع * ناهح # ردلاح عج ٭ لاوحا <

 ردر دصم هشزو لمعفت ٭ لب وحت هرولکهدننلا تم 0 ها

 رد فور عم یرلط افلا ٭ م اظن نسح بگ هناس دیدر و #

 ٭ ماک ورور نم یسهصزلد لها #

 رلطفا یان رواک هدنعسات تس لی هعطق یئجوا قرقولد نرا ا .دایه ٭ ماکب

 دره یالاکهس نردق یدا ول# رَدمواعمندقسام
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 | لبنس هک امافرولوا هددجشرقانآ هسنقوط هلغلواربارب هبا راځو سخلکهکنوح |
 لصفاو فرش انداکلبنس هناکی هحوو ردقوب رودحرب هدلوا ماوع مادغاربز | ّ

 فطل لوشمو فورعمرب رولواه دسر لوا نداکل منسارب رر دهل ہد سج ییدلوا ۱

 تاع یرزدو طاس ورومو یامرولوا یناولاو عاونا هکرد هفوکشول هعار |
 یاب یتحردشاروک لد هن هاد یرکب زود هدناصرم ویر ی هلا د رولو رم یف 1
 نالو ۱ نات شم قف رک یاس قمار و
 ششوقنم هبرطف شقن هللقوم ةنلکو دس و هلک ندنرادش روش لس |
 ندنهجوب هتسشیاردشاواربقف مس دسر ندتربصب لها هبانب یغیداوا |
 هکرونلوا جر ځدندنهجوشو رونلوا لضفو مدقت هرزوا لک لنس ید 1

 |ادنقا یارب رار عاش ناکه رکصن د قابلا ةجر هلع قان ترضح ارعشلا جش

 | هبجاو یک ا مظن یسهدنصق لبس لیذلا لب وط ررب رصعد عب ارصءقاب
 هدکدشالغس لس ار عش لس رصع ید رب رغ یاب لب رس تلاح ةعاحو تمداا

 نڪا هداز لبنس هناښلاغیداوارتب وخورتبندراس لبانس مظان لمس |
 ید نسح ماجا هنغیدلوا هدازلیدس لرب رغ یظان هد وب ین دمه ر دهکح
 هدنط یتک ی اکحاو یعاونا هکر دعا یخ د كنورادر لبس هقش ندوب ردراو |

 jer تا

 *رازو هلان بودنا هد نشلک#

 ۽ هلان # مواعم »مغ *رولک هدنشل اب تس كن هعد ار هعطق ودر قوح ییاک# نشاک#

 ید بک هراز هود تب تن ملت ینا نوآویدامکچ مرفج |
 _ دواک دتسماخ تب كن هعطق رب یرکی اا

EA PU O ۲ 
 فو هدنلصا د دم سکی ایک یی داوا ع وینم یععورمش میکس می ات عع # وری * | 1

 قرد و د درآ + چ هکوح هن رلانعم ی دنک هدکو او ی دنک هددرآر دراسسهک رت ۱ ۱
 ۷ كن هعطق ینزوواود وا شب هدنش ینححا كن هعطق ینزکس ۱

 و ءدنعداز ت كن هسداس هعطق هدااح یی داوا یسک رت فصو *ور» رولک |

 قرقوندهراخ « هس هرولکهدشاوا تس لر هعطق ینزکسزوواود هغراد * عاز» ۱

 ت كنهعطق ینشب قرق ودلدلپ »رازه » رواکه دنسماختس كن هعطتینرب |

 رولکهدنحرش یرمشعسماخ

 0 ب3 چ داتسا ید نه هرتسوک نره ٭ 2۳
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 ۱ ۱ „ مهاک اداومه هوقو *

 زا و
 f رولکه دنس ماخ ت كن هعطق یفشد ی رکی

 »هللا تطأ ىلصا كمر » -

 مکشاعسا با نا )ہدف رش ثب دح کنوجر دهللا فطل ی مالن رافنم داو
 | یدیفات هب رخ ەرکصند هفتو یو ردشلوادراو (نج ادعو هلن دبع ها ی
 1 هرد هنؤر دشا ابنرتو منت یخ در اعشتح المراکداب ربمانب هلصان هشطا

 « لره یر دهی دیاد وان كمل #

 | تادا ہلا فاکو ینوکس كن همتا و یسهلام ارسکل او حفل انب كمال * مل#

 واور هنلوابو دنا فذ یفاکندنرخآ یهاکردفتح ندنظفلنکتل ردک اردتسا

 ت كب هعطد ىلا ود قو (دوان) )رب دید یلو ودیا لاحدا هحوتفم

 ت كن هعطق ین د نوا ولد تفرعم رنه ۽ فورعم هردق *رواکهدنسماخ

 + لرهکو رد یتمق یدعو * رولکهدنرخا

 ام بیو اوا تعبیه و هوصج) درر دنوم ت
 یدک هدنحرش یرشاعتس كن هجا دیناس *رهک*ردمزالیدب دشت كنار

 هرزو نهآ یدشلوآرابعکی ٭
 تس كن هعط یز وةط نو اود درب * كي * هکدوح هنس انعمولر اعر «رابعکب #

 یرکب ولد نرتلا * رز ٭ ول د هد * نهآ * فورعم #رانع# زولک هدنلوا

 درهم هاک ۱ فورعم# دلو هر دنا اتقا تر اغمر دفطعتادا * مهار ز

 *راه دق یدمشلافهرسان# .. رولکهدنعا- تس ل هعطق ینححب |

 فورعم »دن »روک دنهد آر تم كن هعطق یز کس رکی ود هغ ا بلق همرسان چ
 راه هسزلوا واو هدنناسررته هلا دقن هدعارمحمول (هتکن) یدک افن [(رنه) ۱

 || هک اماخرولو اره دن رتو دشت چر هرسانو هناست هر اعتسا دقت همنکم ةراعتساا

 مهفاف رولوا هحرصم هر اعتسارته دن هسرولواواو
 ٭ لک یدنار ارب هار تو سخ# ۱

 *رولک هدنعناستس كن هعطق ینزوقط مرکب وډ د بوح روچ ٭ راحو سد #

 روا ڪڪ هدنح رش ینا و نع کر هعد ار هعطق یناس ± لکو

 "ارعاشهدس ون »لىننىدراەدنمنلاقااچ |

 || «دولو اشک بجونافرعو لضف دایدزا + هدماح | مالم ماكنه هلو ندزمتع) ۱
 یدلوا هل سو هبراقح ةدابز لاک ةدابزهدنامزلوا هصراو تراتا هو عت |

ESوک هی  



۱ 

| 

۱ 
1 

| 

 ۳1۷ و

 و رخ نگر یر تو نامارخ ی دید هنر دو برا

 یدک افنآ هز ارش لاسلا ةَ قع لعا هتاف شعت تاب

 بهر ادکو تشک ودیا یملفاو نوح ×

 تشک ٭ یدک افن ا ےلقا ءیدک هد میگو اور د ناهن تاد ا

 ساروا ىا هعرص تشک ك نورد همضرع تشنه اسوربس هراذکو ||

 «راذکه روک« دنسداس ت كن هعبار هعطقو د كنود نتشکی ردصم ردردصم |

 سان دهم نتشادذک هلبا ارو یقف كناهدود# لا ذو ی ید كنه سرا فاکس ||

 ا دھر تکی درد یا ددد ی پ

 »را ارقو ثکم مد شم انامر قوح

 لواراب دن افالتخ ا هرزوا لوق ترداکح نکل هنسانعمتقو (نامز) ۱
 ییصع

 درج عج عبار سلطا ثالفرادقم ینعج ثلا س اط | لذكر ییعع ینا سلطا كلف
 راد دکمه رده د دکمه نامه بو دناراکنا یندوحو مک هک امافدوحوم 1

 *رارقو + 3 + مهفافراب دنیا ع.رصتو مربوددیرآبتعایهاو فر تولد |

 مولعم » رفس » هدو ېب یعع * ثسع * مرفسو و د هامل وا ثیع#

 ٭ مرار هلا یدنما قمل اق #

 یاح عوواجر عع لم دب دشنو یف كن ه دو دم ممو یمض كن هز مه ٭ دما

 | فورعم دریا یاه دب واح هضورزا یلک # یاشکی دما به ء یهلا (ت) |

 ردرافو رع #۸ روطخو رطاح *روطح یدرلب :ادرطاحااد#

 | ردقو رعم یرلظفا *روفومو حساب یعس مدنا هک ٭

 ٭ هموطنم تغلرب م هز اب ٭

 تس یناس ذوخ ام ندمظت ٭ هموظنم # یدک هدنحرش عسات تس ینا ٭ تغل# |

 یدک هدنح رش ر شع ٹل ا ٭ همو د رههوامراک دای#

 یرسکه دنر ورضو ینوکس لصالاق كل ادو یتف كتهدو دم ءا ٭»راكد اب #

 سد هتشک ( تس )یناش هفورط او هفت یعچ ل اروى كدر دا او

 یس وغل (مودخ )خزم رس ر تسید مو غابراک دانه اهغا ددراد کسب زا لک خاش |

 هکاماف ردشلوا هفرع تققح هدنراهدازراک لنه هلع تاود مزب نکل مولعم |

 ندراک هناک هّاذلاراقعتسا وهتشنل امضه هدهساندتلو دراک هکر دقبر ۳
 _ دروس اتروص لکد

> 



۱ 
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 نمارف هدمهنانرتفدو نوسنلب وس یدعفا نانسراف هدموبق مب هکشمروم هسفآ
 كنسداف «اساک اود نوسنلوارب رڪ هرزوا یسراف غلباهللب اب بدن اکمو تاورب و
 هاسودنه دمش ینا هنساسنعم تونم وق لیصالاق لب دید یرد هنععفا

 هدننامز راددنفسا نب نمم ندنراهاش داد مت کر دیا تاور هدحاص یناوسنغ

 یدرازاب | مهف یاس كن رار ربامارلب داو عجن دنس ویت بوک اش ندلاعفارطا

 یتغل صوص لتالوره هکنوح یدرارب وس تغل نوڪ انوک ندسراف
 عضوو برت ید ا كنىسراف ناب ز ینا اء ید ت امها نمم یاخا یدناراو

 یبحاص ممونقا ثلاث رولوا كل ءدىن ا بوم یعد راب دتر همچست وډ د یردبو دیا

 جر وکو دانو هکر دراو هفناطرب هدنس هحانزارش کردیاتیاور هل وس

 یردنوع ار دی ارببعت یرد هناکم یراقداوا ؛راناور اراب وس یسراف غسلب و

 ام هسولروهشم كن دزب نیدلا فرش مدار یدومحم افا ذکر ای دید
 هکر رونلوا مهف ب فتو باقو یر دو یزاس * قرش دض مها رر المد( تد )

 ید تالمصفت هقش ندنول  مهفاق هلوا یسرافقلطم یردهاو اف رعیزات

 طفل روح م طا هسیداوا مواعم لد ہمت ول ردروطسم هدب روب ھر ات

 نالوا حا هر ۳ هنت عب ید واندظافلا ی دانا فش ڪو لحیرد

 تلو د هکمر دیا مهف هب وشمقف شما یتفلرلت اهفصاالاحیرد هسیا هنوک هن یسانبم

 نامزلب دبت ارز هلوا سلوا یر دیرلنأب زە ص) دم اتاشن هدناهفصا هب وفص

 رو هشم لتسرب ناسل لی دبتوتاداع لی دبتو قالخ لپ دبتهلاناکم لیدبتو
 رد هلسم

 * یر رار حد ك ول +

 هواپپ هب رار سک ك هدو دم و اوو تام الو ینوکس كد اه و یتف لنت همسر + یولپ ٭

 مان دول هحریدقتو ردنوګا تسن هک ءاب کهدنرخآ هنسانعم بوسنم

 كنسح اونو لزارش یواهپ هناکش عا ندظافلا ییدلىا لحو فشک لرب رع

 اوواهپ هدیاکماننا دلبلا چم نکا هوا شا ریصعت وب د یرانآسلو ییسا
 حرصت هدهمننلا باک یناهفصا ٌءزج خدمه ردروطسم یشدلوا ناهفصا

 ۱ یهو هنسلا هسج ىلع یرع اع دق سره |نارلعاردوب هنعد ترابع یکی دابا

 ةسرافلاوهب رارمشلاو هه روداو ٤ هسرافلاو ۳ هردلاو ۲ هب ولهفلا

 ERC حق مس اوهوواهف یاب وسنمتی وا هلو لكلا مب رام ىلع قلطت دق

e ۱یا ناهبرذآ ° دواجن ٤ نادمه ۳ یرد ؟  
 یی تو 1

bc 

 ۱ و او رس را ست تصور سا رس مس اب ار بسه سس سس سس سس رس سس سس تاک سس یا سی ی تا سس سد بس سس توس تست سس اس ات اسد سد سد سس سس سس سست سس سس سس
 ا
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 | نورعو یرارهشو یدو دح دکل داکردب وص ی دید د (سراف ون[ ۱

 زاربش یدال هدعاف ردر وطسم هدانفارغح بیک یلاوحرارت اسو ىلاوطاو |

 ینکب دا كن هعطق ی دیر کب دد لیده ټا م غواعم × صوصخ ۾ ردناهفصاو | ۱

 ظفح فرد هحراچ هدماقلو ار دتغا هدمابقمو نکلر ولکه دنن

 ۷ نا ا یی د اح الط صا × ۱

 ود ین تادا *# رولکیاس اع شم هدنح رش یا ونع یوم (تاحالطصا) ||

 هنر شاع تس كن هعلطق ختا یکی وید لوص # نان ای# یدک هد هکر تاودا

FUER Eردرافورعم»* ل امو # تل * ل  

 * لامعتسارونلوا هوك یربع#

 رار رخ مان ےہ کن هقشد یل ام هدلامعتسا هقش یل امهدتخل كیاحالطصا ی

E ۱یدلدا س رتو عجیناح الطصا نالوان ندلسقو هد وذم لیذلالب  

 مهناف یداوایلع كلوا تس .تو هری فتو رد

 هزار شود هتفاقآ سرا
 ىو ر سرا

 میت ہنمق رھ كنا هتشداہدلاح یتیدلوا یزاوتم هیاوتسا طخ هکر لر دیا ےھت

 تلتکسلمره هکلبراشت ارابتعا یاقارب ید یتکلعره هکاماف رارد قیقح |
 ےلقاو یمکح مس اقاو یرابعا ملقا هملقاو هتسشی اراش اقالطا ےلقا هئب رام

 "یز افت آ٭زارش هر دنات دارههدماقمو لاح رم راربدیز ام ۱

 رام نانزوابوستماک | ۱
 ےکسارارد یزارمشناسل هسرفنایسا هلمدسح یس دز ا سراف هدع اهزاربش یی ۱

 ی زاوا نازو هم تود # هک وخ رد هل ولیسدهدع اف هد |

 * یردیظ املا لرل اهنصا # ۱ 1 ۱

 ۱ كن هدو ړم ءارو یکن تلاد ٭ یر دردم عج وظافلآ ه یدک افن ا«ناهنمآ#

 ی داوا هرزوا ع ول یدب برع ناسا کنوحر دعو ر ندهسرافهنسسلا هلل رسک ||

 ا یردهنب رب ندنجماردشب یاونا كنود نکلردراو یاواهدن نسراف ناسایک |

 | لسو هلع یلاسعت نا یص مرکحا لوسر میکتن ردن اسل را اهفصا کر رد

 ]| یرد هک امافردشمروس (ةیرادلاةسرافلاو س زعل ةنلا لها نادل )یراتریضح دا
 ۱ هدازاشاب لاک لوا ردراو تماور جاعرب هدنا هلتشنا یدنلوا مبعت نوه د د

 هدنامزیشدرا نی روک ما اروم یروهشم كن رلداشداب م کر له موح

> 1¥ ۳۹1 a 



 3 ۱ 7و

 رروس بودیارک ذاا ص.ص ی یزارمش
 هزارمه مداوا هلا ظفاح هحاو> #

 هدزارشهدحالطصارخاوا مکتنر دی زارمشاتفدموادلوم ظفاح هحاوخارز

Iهح وخ میکرد هنسانعمداتسا د ءاق وډ »«هحاوخ  

 ءارعش بدا بان را ت داع هک وجر واکه دس یغزکس كن هعطق یغز کسو د دات
 مطظعترعشمر هنجا لس دار عاش ره میت یاربهدنررکد كن هقباسءاداو هفل

 ینیطاد اتس او یسو درف ےک اتر واوا فز بر كنا هلک لوا هناکر ر دیا م هک

 لاد مود( ټا )رعاششادرس یعب (زارمه )یک ام هباوخو یا الومو

 بز ارمهلا وح | همه رکب د لس هراسمدتسد دول عبط

 م لر مدیا تم هبا یار عش ٭

 رد هن سانعم تفاا « تص * ردرعاس عج *ارعس #

 » لر هد ىك ندنشوراشناورعس#

 تاک بل ارهظنع با ساد یدک هدنحرش رمشع تلات تس یاس  رعس

 ردیردصم كشت لاعفا هلا هز هه هدنرخ | هدنت اد هتسانعم كلب وس هلطصم منم

 رردا فدح یرثک | رعشںاعجاو اشنابابرایهزمه نالوا عقاوهدرخآ و للث ود

 تداع نع هل.صف كنار « شو ر × ار شک عف هناغطظفح اف هلوا فاضم همسر رکم

 و ی رخآ لس رضا رها نتقز ی دمهنیآ او

 ردردصم مسا هنسانعم سرود
 ٭ تاغا هڪ مد شع ا لحو خر

 یدک هدنحرش عسا تس یاس# تاغا + ردرافو رعم * لو × فسا * |

 1 ٭ تاطاغقوحرگمهدزب شءاراو#

 | عجب تاطلغ یکی تی دروس هدنظفل شیک یک هد ار ت نلن هعطق ید قرق میکس
 ٭ نا ز صوص هرلنآ یسراف ٭ ردطاغ

 | ءا هک ءابیک هدنرخآ ردکعدهسرا تكلم * یراق ردسلع كنلقام هناک

 «تسزا برعم سرا ڳر دطوبشم هلا ارنوکسهدی روعش كنهرفر دس

 اراق یلقاو ر داوقنم ییدنلوا هیس هلمجما حو ماسنروسات نب سراب

 اصلا لضفا ه لعاب مک لوسر هدنقح سراف له اردباهلنا دج هشتم

 [ (اسداف معلا نمو اشرد رق برعلا نم هقلخ نب نم راتخا هتنانا) یراترمضح

 اقلءممالسالاناکو لو مو را مالسالایلا ساشلا دم ا)هدنا دل لامه مور دمر وس

E. N 
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۳۳ 
 هک .یجومو ام تو اوادادغ

 نرم ۱

 ٭ مد ااساع ها لو ضا به # ۱

 هع الطصا | هسانعم یا بلع شام هدنغل لصا ردىعجثلصا » لوصا»#

 لسد نح عیاررردیراطلاو لصالا ضراعت مکن ب نىس لات |

 میکنن هلک  دعاف نعم سماعرا رد ةنسل او باکلا لس الا کت 
 سره كماقم یا نوا هدیقسود لع سداس رلرد لصاانل

 لوصا ییجهدرلانعمول دز یا هدرلافعمو قرهلوادرفم هتسسدا

 لوصا هش دح لوصالعو لوصا هه لوضالع قرهلوا عج هک امافرولک

 هقشب هقشد هلع تردو یلصاح رر د لوصا همالک ءو لوصا هب قسوم ل عو 1

 لفغتالفر دد وغل یان عمدا مه هد ما ة م ول نکا رد شلو ا اع لوصا لعضو ۲ 1

 اشا # مادن بشکم تااصز ر ڪض دوش (تس) رعاش فورعم و

 یشیدروس دعو هد هجا درخ اواهدننب یکیاول (هتکن) موکز ار مروخی مک

 هکحنوحر دراو یون سانت ماه اند تع اولا عت صر تاعارههرزوا

 یتدمهردبعما كماقمرب ندستسوم لغ ک)رر ره قارب ءودنواو ناهفصا

 یاهکلزغ( تد )یرولار ذىا كن قسوم لع هرزوا یس هغمص عج لوص او تاماقم

 لرمطت تاعام هکی دلا ٭ یقارعویوهارو دوان رد # دی دنا وخ یمه دوخ

 رواکهدهحاس درخاوا ید رعت ۱

 » ز اریسرابدیات بو دیا مزع #

 یناهدحومءاب یکهدنلوارابدیلا یی 9 ظفل هدیول »راد ات ۽ فورعم ٭ مرع 3

 زکر نا سکس« زارش « فورعم هر ابد» یدک هد هطسب تاوداواد دک وم

 : رد و يظعرهشرپ سراف تخ یاب ہد ص رع هحرد ح و ازوواو لوطهحرد قګ

 لر افس لرب رغ مظان نکل سلوا بارخهرکصیدیارومعم تاعام دقم هکر دع دق |
 1 دنهع) سوا سک ارسترادقمر نان مرک زرو وت ءاشداشا ییدنک ۱

 هاکاوحو یسعت سا امو یسأر طقسم كال ضف لوقب 2  ماالاےدقرارھش

 || فاح هلدسح یخ دلوا یسنیمه یخ درب رغ یظان بولوا یتحاالم ها یرتو یداعس
 تن ید
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 هدنردنوآ كس هدعب یدنشموف رکسع بوآ | اما داهرفهدرب ناقطزون زوقط
 هرصایآ یری سابع هاشهدنردنو كس هه: یدسشموقرکسع بو هاش
 كس هدع) یدلو ارنسم خف نکل یدنباهرمصاحاش ادم هرکص لب نوا بول | هلا
 ید هاش هدکد اکب ولو دی دسشل هدنوکی دن بور او ناحدا ره ناطاس«دشن قرف
 كناور هق شد ن دنور دنکلم را داو صر هدندیرسخ رس الاع ید ادا درتساوربک

 رواڪڪ هد نح رش و نم یساخ تس كنهمدار هعطقردراو خد یسانعمشس

 شناسکسیدنا ناهفصا هل رس کنت زمه لضارد رسک ل داص# ناهفص#

 یساوهو بآ هدنسارارلغاط قلل اهدضرعهجرد قص ج وا زولواو لوط هجرد
 ردنب و مظع رېشرب صخر یدادغو یسهوصو لقا یس هدوم تارمشحو بوخ
 ناهفصا هدنرا هناسم نارا ْیلاهااک اردناربا هاکتح ورن دمانالا عدق کے دق

 (ت)رروس دننسهدیصقمنهننطر رغ ملا ج ؟تنلر یاری دناهس فمن

 هحرکر دناربسعت ناهج فصن مع + ردلاع هقش تراسع ندلاعلج لوعاّیس

 ندلح او یدنا یم كس رکسع لس رها شدابرساک لصالاقو * هناهافص

 نیسو هب اف همسراف* اوزف اش عن دفاع توششق آل رفت هرکصیدرا ید ناهاسا

 هات ور ذ مت RE E ددناهفصا بولوا لادناهداص

 ۱ والثمناهفصا یخ د مهر ولکه دنسماخ تب لب هعطق ی یر کب ود رکشا

 یدک هدهمدشم دناوفو درولو فذحیس مز مه هدرفنو منت كن هلک

 * نارسمدلع ی ام اقم ق وح *

 شا ی عج «ننآ مس هردماتم عج تاماقم»

 × مدنک هقارعودنواینات ۳۹

 شب زولواو لوط هحردقص جوا نا کس هدنار ا ملا لصتف كن الوا نون (دنوامن)

 عقاو هرزوا هتشپ رب وولکنددنولا هوک ی وصبوخ ی.اوه هدضرع هجر د قع
 یس هعقو للا للاب راسا هدننامز هنع هللا یضررع ترضح هکر دطسورهشرب

 هدیو اش ندهن دم + یدرو۔ ولد هبراسا رع( ت )ىف اخز قا اردشاوا هدنو

 كاب لاح قراسو قیاوفاع کرزاب رححربهدنود یحاص بدال ات × کدرومط

 مگعرصتخش یخ دمهرروکه دنس اور هدا هنلاحروواهدنتلابوراو ندنادايه

 €K :امز هن هر و هر هد مةح هرشطرولوا او یحاص

 دنوآ حوفدنوا خراب شعب رزا وادراشاب هغق وه ه هدکحدک یس همقع دنواج

 لقنلاباما هنسانهمرعش رک دنف هل رسک كنسع ٭ قارع# را دید یترعم

 دادعب
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 عج و اعفش هر دلکد لخ اد هدصاع هسخول ید فص وډ اراز نسودنگک |
 هکر لر روب هل وشه دنس هود یهو هل رو دنک ر رح مظان (هتکن) ردعشش

 ارعش نگو ک ترم لل ارعا هل عادل | بل عرف اضقهناعدالب |

 | یمادضکی دنفا دشار یردب رب رع مان نکیآ یسضاف بلح ید فا یهو |

 هلا ء هاتشب شار ا ر لب دنفا یهو هبلاراشم هداشناوب شا یتا ق

 هءدسریرت دالوماس ارب مطانیلاعت ها یا هدماکتنهو شت !تافو یلاعت

 مصلی د تقززارب ےب یدنف ادشار هکرابدرو- یدنفایهو هعلوا یهو مس |
 ءان هثن راس اقا د هلن اما هلمصلخ ب نیما كکو اغوا نوسلوا رادیاهد هئامز 1

 رارروس ول د شلو ا صل یهو
 « ل هلا ل اقم طرا د دع # ۱

 ی درر غ مظان یک یراکد اب! باطخ لصد ول د( دعیاما) هیطلتا دعب نفن صم ت داع
 ردس رع لص الا ق هنس ان« هر که دن و و اد دب ۱و کنوح یدروس وداد دعب

 ردس رعفاضا ٍک ر( لاق ط-د)ردم رع تراثا عسا اذ هنسانعمەرکص دعب ||

۳۳ ۳ ۳ 

 هنساعم تی هشودزو

 0 یب ووپ یتیم
 ٭ یدک اھ ا مث هو ب بس+یعم

E٭رق | تمطمعو کوه  

 لوق نعي هدنب » یعع »دبع » یدک هد هک تاوداو د تلعتادا# هکنوح
 رد رع لشعت مدا عرق« فور عم و فبعض ۾

 2ر را ا ای داو ۱

 تداهز نزو(ترافس)رواکهدنرمشاتب كن هعطق نجوا رکی ود مک نارا |
 هینافعهیلع تلو در رخ مظان هک نوچ فورعم «رفس هد رع هنس انعم كس[
 نام ر ڪڪ نار دا ل ماڭار ناونع هدیدودح ناسمطز ولك ندنفرط

 دانا نامزلوا یتسهدصت مانهنانط ميکتنردشقک بولوا یسهیا هیشفرط
 ۱ ردنا |

 ٭ نا ممصونارررود بولا 1
 رر د هلا مارب یک لسل بت هدح ال طص  هنسانعمنالوجو نارودهدنعا (دود) [ ۱

 هجردیدبناسنکس هدنآربا میام تار ور هیت SE هدماقمو نکلا|

 ردرهاکتنشو یس هدعاق كن هک لوا یرلکدیددغبروةحهدض رعهجردزواواو لوط |

aS Si ik 

 اب



 برم فن و تب دح لهآ ین لج #

 تنسرد] وسر مالک # ثددح ٭ یدک ان ۲ لها ٭ یدک هد یفابا ۷ 43۳ #

 هکردقن (مسفن) ردحورشم هد . د>لوصاو هدهقف لوصا یراقرف هبا اورخو
 هدناس یسانعم كاشلا مطع نآرف ه د هسلا هنسانعم ج, رمسا و نیس : هدّتها

 رد شوا هار تم
 × ر ظنو لمم ی هلن افر عو لع ٭

 اع ٭ نافرع ٭ر دحو رشم هدم الک لع یل صفت ردقرعم لدي رعت نوک انوک (لع)
 ندتهح زوقط یهاک هام اف ردنا راعشا هدنسافث انس نیاوند فدارتم هلا
 ها طاس لاردا نافرع هنسانعم تاک لاردا لعالوا راردناقرف هدنراش

 اهارروصت ن افرع ی دصت مءاثلات تای رج لاردا نافرع تاسلک لاردا لعاب اث
 کیا ندا طب ول مدع هن را هنابسم ناف رعاسماح لاردانالوالهلسا دع» ناف رع

 ردلکدربتعهددلءرلدءقنالوا هدنسماخ هلا مداروب هتشبارلرید هنر بخ | تک اردا
 نالوابعص قب رط لعسداسزفیدفراعرون, دم اعه یلاععت قحندلح و نامه

 یفالتخا نافرعنالواقوحیفالتخا هدن دنک لعاعداسنالوا لس قت رط نافرع

 نالوا لصاح هلا ینا لمل دنافر ء نالوا لصاح هلا یم لملد ا ء انما نالوازآ

 نامهردقودق و ەداعهلوا هدهاشلا لس ىلع هلا تاب رقد رط نافرع اعا

 هد هک سه تاوداوپدین تادا * ی + رود د نفراع هضاب ر بارا ندلحاوب

 ردرلذورعم +رظثو ٭ لث.) یدک

 × ارز ورقخلوا ےک موا ٭ :

 كن هعطق یفلبو د نوک زور هکنوج تما مول یسیازطا موی عج (اریزوز)
 »اعفشهرازءیهورهلواع . . فورعم» ار +رولکهدنعهاستب
 یوم م هک دنفآ دج ن دشار ن دش ین رش مساردسصاحګ ربرحت یا یهو

 هل الا قسفویعساو ح رشیاوانف لرباظنو هامشا یدنفادنالوادح هلا

 یدیا سعر هس دد ء یتفم هدننامز یندمهردرلشع | عضوولد هاش الا ح رشف

 ةن دم هدیرابست الاح یدیا رصعمهو راو هلا هداز یلشحاس موح سم
 شع یه یداوم هکردقن رر مان ہک اماف ردراورلتادرولوا تقم هدشع یه
 هرع یلاعت هللا لاطا ردهدناحالاحیدلب ا نطوبهد هناضعیلع هناتسا هد هسیا
 ق>ی رلت داعس دقه هڪق وطنم (توع صرا "یاب سفن یردنامو) هللاددوعا

 ۱ رب رخ یظانرواکه دنسما تن كن هعطق غرب عرکی وب د کاک | ×راز رول ىلاعت
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 و ناد بانحم لج را یر #

PEE 1لوسرءارعش مالعنزو (ناسح) تاد عع ۶ تانح#  

 لثم برض هدنجاصف هک تیات نبناسح یسالعا لسو هلع هلا یلص مرک |
 حدم قوح یرلت مدح اال الل ضفا هسماع بنا ناطاسهدنفح ی دمهر دشاو | 1

 نع ءدصقردرب رخ مظان لجزارار دیا حدم یخدا ارعشرثک انوا یراقدروم

 « ناقل هليا نماحو ر فل وپ یکن اسح هنىلق كا کر داوا رءعاش(ت٭) ا

 ٭ ناس سار دبا ماع یم طز ۹ 1

 یدک هدورقو تس تان دو # ماع# یدک هدورقو تب سند ول متد | 1

 راب دیدناسسا هب يخ ساق اهقف هح ر ڪڪ لاعفتسا نزو *ناسعسا
 ناسا ظفاو یناسح ظفاهدتب ون( هتکن )ردن وغل یانعمد امم هدماقمو نکن
 هد راش رک ار ر رخ ظا ميکشنردرا و هد د تعنص سانحقاسهدعچب

 رو سانا ېم ر هدىبصق مان هنانط الثدردهرزوا زرطوب یداعا

 هارو د هل مع بط رم مسرولو ازور فار و »«ندلب یرونا هسردیا ا /

 ٭ ارب تغالا تعک ميهیرب#

 ندمارکب اتا سلف نزول (بعک ر یدک هد هبک تاو داود قطع تادا (مه)

 حر دنا ز شا ار عاشر راعشتر یش ودرید ز نت عك کر دعا كلاش ی ذر عاشر
 وابا دان اواشنا بلقلا ارهظنع داال روش رد مھ د ااو ااا

 ٭ لولسمدنھلا فوس نمدنهم ۷ هم اضتسد فسل لوسراا نا تر هک ات

 هغ دارا ت بعکه دم دو یدروم نولامه قطواد ہت فوس نم لق هشروس

 ندک وامور دتفولوا یداب ا سالا یک بوراقح نس هدر ن دنس هقرا راما
 هد هسابع هن ر هدندو دح ېا یللاز وسلایان اب روک لر« با لاشتنا هکوام ۱
 هفن د رش قرح نالوا هد نص هلع تلود ز الا ہک ااف یداب عیاضوک اله رکشل ۱

 تغالبارب ز هنسانعم ی دانوط تغالبردیسکر فصو + اریتعالب هر دس هقش ۱

 رضاس سهند نتسارب ناکهدنساخ تا كن هعطق یر ق دارید #3 یدک افنآ ۱

i:رد لاف مس  
3 

۳ 

 و

 ۽ العا لیاتعقل | نب بعک#

Eىد مت ماهدماقمو هج ردو روا هتسانعمی ود وطرد  

 یک دنر ار درع لمضفت مسا (العا)یدک افنآ !(ابعف) فور ءم ٭ ند *ردرا ۱

 1 هلوا سم هلبصفت ¿ نک هدهمدقم دنا وف دوخ الو ا نوا تب اعر هب فاقت بلا

E 
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 هنسانعم ابق مزالی هنسنرهدنغل م ازلا یردصهردس رع لوعفم مسا ند)ایفا

 كلئاس مکشنرارید مارا هنناکتسا یلئاس كالعمهدهرظ انم لب ها حالطصا کام اف

 [ تس) بادآ ؛همولفنم ر درتفل  هقمانل یکح یراکدب د ماف ا هنناکسا یلاعم
 نادهاف ماشاوهف لئاسو # مازلافلاعم لد سا ادا

 » مدینه شلوا هل ازم یس هل #
 | لوعفم مسا نالاعفا « معمم« مولعم هز» یدک هدنحرشیاث تب م 1

 ی الاملتعاو(تب) كموح یم كب رضخ هدد وب هناک یدک افنآ یاس ودس رع
 | یدنکه دنشور كالوق + ناهدا فرص عم هنمهروسنع + اورعال نارق

 ندرت نامل اع عج( یلقاءام-اب و كئ ام یملباضراا) تانملاسعتقح هکوح

 | لنفلل ىنا لتقلا هربظن ةنلوق (ةوبح صاصقلا ف مكلو) ىخدمهراب دل راع
 1 هب هعراق هروب ځد مهراب درو کن اصن هدنرام الکن د هرم کک هوجو ه دعدراب دید

 بولد لی وط موطرنو ربصق بنذ هل لضلاام كير داامو لمفلا ام لسفلا هربلقت

 هنسهرقفاریصست اور مونا اویسح یتج ینوعضمرفکی ذاا تف رکفتلا دعیف

 ۱ هتشیا(هبینت) ارهیک اواعنول الا لوقب اهن اعتف )اب داوا قدصامور هشم

 ٠ یرللامعتساهدنسراقو هد رعاهر ماب. = الط صا ظافلا نالوا عقاومذتس حواو

 تابعتلا لضفا هيلع تاب" کرفن هرکصن دنو ردسراف یلغفلز اوآ الا ردعباش

 دروس نوا لاثتما (هنش دح) اوممعف تسلصاذا كنم رات تح

 ٭ مالس نوک دص هن اه | نو بنوا چ

 ااا هلع انا ناطاس یعم نالوا حصا هد اصحر دبسانم عج × تاضخا

 ۱ هلتل رب ولوو ا بیات هدناب اوبژلوا نمومه دنلاح ی ورو بوروک ی راترمح

 كنر(هنوک )ر هدنعر ار تس كن هعطق یئزوقط نو او دزوډ * دص+هدهسرولوا

 هنسابعم وارد هاشم ول نڪ لر ولکه دن باش تس كن هعلطق رب قرةولد

 ی السو صصضخت همزک | لوسر قطعا نارازهو یواص )ج مواعم مال

 ۱ مهفاخردراو هتک هد اصصخ هاا ی او

 ٭ مالک له | ی نی رب ره كنا کچ

 لالتسا تعاربی دهدراتس ون یدک هدّس حوا × مالک ۽ قورعم لها

 هدا اجا ماقم یعارصم ود نوعا تاعامعناکه لالبتسا تعار هقش ندنش دلوا

 || ناوضر ن زکح ناجع | بس انم هماقم ضعت ه هتل ناک بوش اراشعا
 ۱ دود هللفرروس هل ارکد لاب صصخت نی راتا رشحنیعج | مہیلع هللا

 یر
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 عج و كيرلا ینعچ وربطلا هج ول ییعج هلفعفنزود دوخ اب هللعفنزو × هدهده |

 رار د هت ڪڪ رح ا ذاا هٺ اة ار ۱۱ تدهدهوحاصاذ)م نرخ KÊ لاّوسلا |

 یدعسخا دصز توص ینعچ لوارد هیانعم کا هبرلدم واووكنءزمه «زاوآ # | ۱ 1
 كنهرق ینا ٭ زاوآ ناکتشکز داری دندو شعم ناک ٹک ناقشاع ( (ت) | |

hEینعالاکر دراو لالسا تعارب  

 ٭ ناب دع یاععد یدلوام کباب

 هنسانعملال ناعوط رسلد نداىا ردهس رع * همشم تەم لعفا نزو » کیا

 رشاع تس یاس لادحاصفر رصصف عج اف + ردعا ندنول سرا ن کلا

 کردا تر ندلوسر دادحا ناشطع نرو ۽ نایدع ۽ یدک داش

 اغلب وا صفرا مش ی ندنان دع دالو اوراد ملعیفتم بسن هال کل وا ین ا

 روناوا لامعتسا ءلتف اضااک ۱تغالد : و تحاصف یرفک |ندنکی لک ۱

 ٭ ناطے یاغلبنارمح یدااو# ۱

 هدتعالب دو و نالوا رمتعم ?ROTI ا * اغلب ۳۹ مولعم ۹ ناری ۱

 قرفندنسه> یا هدیرل هناسم ن نکلردنرلاتک ی دیر دکوردرتعماشرس 1

 رداکد هدنحاصف ردرمتعم طرش تشاطم هلاح یاضتقم هدتغالب وزا

 (هدناف) زلوا فو موم هلتغالب هلک امارولوا فوصوم هدلسکیا مالک انا |[
 قد هده رعتغل رلإع نالوا هلع فوق ومو یراتسهاملتحاصفو تعالب

 هکنوحیدنلواافنک ا هلکنا ندنناس هدهرب "اینا ارج رااصفموح ورش ةا |

 نوهاوناسآ هیو دنک فرصت هدنا ناره هسلاواروهرهب هد رع مولع هکدنسنکزب ۱ ۱

 تشمو هملرا تداشع نام مدت الو لعتنددر ةر یی یسراذربشف یتسرواوا | ۱

 !-ع) رهلتم زسلعت همولع هت لکحد یسراف هداسیریصقت ر رمقفوت هر | 1 ۱

 لوسرناندعنزوب ته ادجغادجادمغ دلا (لعب ر لامناسنالا |

 ردسماس مان لزدتلاعتاذرندتمافن دادجا كنا احلا لضفا هتل عا ريك
 ردنمروس ناطق نت سرعب ةس رعلاب ماکت نم لوا موح ص یسوسرط ی

 مخ اوك لع هتتاةجریواضب تت ا ااا اربد ەد و |

 تراشاو مات ید هنغی درو ناطق اغلب ونان دعءاصف نم هتضرا عل یدصت نم |

 یک یی دنلوا تراشاو ےات ی دمدش "[تس نالکو مکس را

 ۱ * مرام یاسعد-یدلبآ# ا

 مزلم ٍ دا ردمعدم عج ل قالا نولو فل |هرحا هرروا هس راق دع اھ هایم

O ۰ ۶ EF ۳ 0 ۱0 ا . 
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 ليڪ رعاملات لزلوارعهسهرزواریدشت ول یکی دلو | یو سه هب ریسک لس دحو
 نآرقاللو اهن رر ور فالتو ضابتنادوخ ابرروامتشاو طا بناه فا قعوالوا

 نالوا عقاوهدنفب رەت لرعش باوج ج واول هنشیاردلکد هبوب« دیا ثب دحو لنع
 رغس دام ندرءش نالوا هدنصت (رعشلاهانلعامو) اهار رد ەرۈكە هثاث دوق

 ةمکی اب كب ر لمس یا عدا) ميکتثردنالوا یار چ تاع انص ید ردقطنم

 ]اردن ومنو یخد یب رش صن (نسحایهیلاتمسهاداجو ةن لما اتع وم او
 كنلوق(رعشلا ءاناعامو )ا ماخ ل ءًاتفردقىقد قرف كئلا ب اوج هبا ب اوج وب
 لاوته).۱ا۵۰اوروطو ساط 5 هنلوق نمم یی رع ميکتن لوا كاع دابلاغ یسانعم

 رعشل الواو (تب) هبلعها ةجر یفاش ماما یتج یکی تیداوا باج لی اوج ابلاغ
 ردراو یراہظن هن نکمآشمروب ٭ دل نمرعشا موملا تنکآ ٭ یرزب اصلا

 « لملع هل خف نط ةت یدلو اتاق انملغماہاوا یلاح باغاورتک ا نکل

 م اظذو ا نکم هنهدرع اش ظن *

 ببر ی ينڪڪ ناو) كنما اعتحلالهتسا تعاربیاربیندهد-عارمهمول

 مات هکنوحر دراو تراشاو میت هناوق ()2«ندةروم وا افاتدبع یلانلزنام
 هلصاوفر, تاک نالوا غلبو عصف دح الطص او فرعرارید هکسز دو هدف

 | هلن اونعماظنلا غلبا و مالکلا نس> !ناالا ابطخ ےک رار د هعاح سا ر ظافلاو

 ندنسهبلاغ مالعا نامظع نا رق ظل ع دق ملظن یح رار دیا ح دم یناشلا منع نآرق

 عع ×رعاش * زنلواقالطا ظفلاد ًاتامارونلواقالطا مظن هکنوج ر داوا
 بتک ردیعسقو یدض عنو بجاو هکر اج یعع * نک + رعش هد و ڪڪ
 هدنمکح لو هدنن 2 ثو دحو مدسقهدمالک ءو هدننش تاهحومه دتطنم

 .هدننب و یدک اغار دعج كامطت ٭ ماظن * ردلعفهاعمشمهدنشش هداعروم | ۱

 هدرلاشن |لقنلا ر درا رع ل مالا یف ماظنو ن کک ور ءاشو مطنو مالکورعش

 ردلیعتس

 ٭ نی را اذن یه بودا مسهف#
 راع لاعفا نزول +راعا ۾ تازنم عج « هبنرح ٭ :لارداو شناد یی عج ٭ مسوف
 | تالوارهاظ هدنرادب هوسل ادسعب امالا ماعا نکل ی کرت هنس انعم قأق

 لبق ی کتنزخ د هره ند نا لیعفتز دشاو | حالط داود د هزم هب هقراش ءامسشا
 یک یکی دغ د صه م ن دلعفت هدو د صاهرا هنالوا هونا

 * نی زاوآ ةد کده بود شرا چ

 د۵ ده
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 ردراعداش ید هدمکر تهد سرافرد هس رع ظافلانالوا هدن و || ۱

 ٩ مالکو اردلکدرعش مکه رک ٭ ی »
 ارادا و)كنیلاعتیح لالتسا تعارب یا ر ر
 هب یتمونوروم مالکهدفرع »رش # هکنوح ردراو تراشاو میت هداوق )||

 نه“ رر م طا تن هنسانعمروعسو لعهد تعلو هنسانعم لن نالوا هدو صقمو ||

 اوبا اا فدا م ىلع هار هش( تد )رود هدنس هدنصق رب هدنس هقاق ۱

 یوغلردفر c یانعمداص هدماقمو نکل# نڪ یاناد هللا دات رعاشردبهرپ ۱

 مالکی لنت مالکنکل رد-ظنا یربو یسفن یرب ردعو یکا « مالك خر و لا | ۱

 ثداح یلذل م اک هل ارظ هناشلا يظفنآرف کردقوشءاللد داوملا ىلع ناسالا

 هفص همدم ۷# د نجرانم قحتانآ (ت) یربصو رد_یدق یسش مالکو

 ردابصفرحالو توصالت ندملاعت قسیبیش مالکهکش و «مدقلا فوصولا 1

 ےلظعنآرق(لاز زس) هللا عجرافردحو رشم هدنج رش رع هرتاد لج كاماتموبرولوا 4
 دراو ندنب رضرب رهه کلب ندنر 2 ره كضورع لع ہدناونعلا غب ثب دحو هدناشلا ۹۱

 اهفوطق تللذوا هل الط مملعهس | د)ه دع دق م الکن درر ر الژ» ردشلوا عقاوو

 تنا له )ی دم٥( بلطملا دمع نم! بذک ال یا انا )مدقد رمش تب دحو (المل دن |

 یک دینانمهروکذ مر دشاوادراوو عقاو) تقل ام هتل ا لس قو × تممد حصا الا

 اما ققح هک حجیم زنا یک ر زوک ذ مال داد یامان ر زون دگر بره

 هنو نوزوم هن ۳ ؟ یراغربب تا ات یک لیصاوفو عاضما هدرا هج ا د لکد نوزوم

Nهمن ثب , دحو همظعنارق کر دقوشیکت اک ن الواهدنارو احم 0  

 ٹىدح ردکوهنمرحر لوا ٹددح ملستلا دعبف لک د قدا بص رانا یب رعت کب مفا

 هدا ثد دح دمه ید ادع رد شی راترضح لدل هع نسل ا حس یروطشب

 نالوا ترد مک دن تاور توکم تدارکات تی
i 

hm ۰ 

فل یل مالکلانا (تب )یرعر ءاشردناجرتولل د ك نسف
 لعج »امنا هداز

 ثب دجو هدمظع نار قر د مز الدصق هت رعشهدرعش الو اردنکم و لرد جاکر ب (باوج ا

 ٹىدحو ەدە رم “نا رقوالوا تمر عشان اهر دلکدرلسم دو هت ر ەگ هاو دملف ۱

 هدهد رش ثیدجوهدمظع نارق بالا قام ةباغر داکدمربتعم هس: هاو هسا ه قم أ

 | رن لواردمسف ح وار نالوایمهو ییافم لرعش ور ووا هنالوا ۱

 ۱ (عفد)ردب ةو هضاو هد رو ڪڪ م نش دج (ضارتعا) زغلواقالطارتنابد ات ۱

 ۱۱ حرو کوم زجر ەدە ارادر وص یت ءو حکام دکر ورو هنری درر طم ر ینا | :

7 
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PEREST,هعاوا  ERTمر  
 دحرم ندناکماو

 *ر دنمع) لوس هز هنحو سد #

 هکر دناج دالوا هب رنسک كمج ٭ نج # مدآ ییبو ناسا عم هب مسکن همه « سنا

 یرلهدامنولر مدح فوقو بابا (هتکن) رد)روتمو ناهس ,نالمدآ یب مشح

 هلا فهدرانوب ییادیشیعج نونج ناقلقیعبرپسیعج هنج رداممحر

 ردرلعناشی دهدرلاشنارد هس رع ی افلا

 × لملحنآ رقاک ۱ یدل الزان #

 بیا "ارز ناکهدنلوا تس كىلو ا هعطق#

 ۱ هی کوهی

 « لاشوبا > ملاعرد بش ےن :مدو هتقر (ت) یناسلاوارولوا فام هبس

 | مد هو مر نرول hE ماع مدرکوورهم نادمآ

 هدس ول ¥

 : ردداو یعع نح تشیع تاح ےکتنراب دلی کود م زالرتسهدنرانعم

 | ةروس كننلاعتقح هدعا رمدد وب (همش ) تمهدص * تمعل# رددوح و هرتس

 یًبفنالقث به مکل غرفنس)یخدمه هناوت(سنالاو نمار شعم )دنا جر

 || (نطانمرف عسا هنا "یلایوآ له) هدنح ُهروسو هنلوت (ناددکتاکیرءالآ
 | دن ویدمهر دنکع یخدلالتسا تعارب هجر دقتو وردراو تراشا هئلوق

 (ناعرفلا لّرنیذلا راست )كنمل ام ىح ل السا تعا رب یارب ی ده دجآ میعهول

 هکنوجردزاو تراشاو مت هناوق (ةجرود اه منآرقلان ه لرتو) یتدمه

 | توالت ىع و عج ىع نارفعنرو نار د ×ر داور یر دصم لع اف ن زود ٭ لزان

 : كن زنم بند اره هدم اقم ود نکآو »روس (هنآر ةو هعج انماع نا) یلاعتقح ےک

 ہک ے غو مع یس لمعفنزود ٭ لاح # رد سانعم نیم ناقرف نالوا یل تفا

 أ هلان ورک ذلا ( زن شان ) لیلا یح لالمساتعاریاربیند هدعارمصدوب

 ۳ ۵ هشدار رخ E جو

 ۱ et فید اساع رکن صف لما زن

 | روک هد هنسانعم روضح ساحو اشص ساع ماع هتشندنو هنسانعم یر ره

 | هکلوا هتسانعم سلع اع یرثک | هکر دقو ڈر لرد یآ ملاع هنسلح بارش الشد

۱ 
۱ 
1 



o 

 تاغار ەر ھو هنالوا بمان سا نمک دنا 8

 الوه ۱ ردش هدندنع اکح رهوح هکر دقوش یک یراک دید ضصرع هناسلوا | ح

 رهوج یربزدنکیا هدندنعنملکتم سفن ۵ لفع ۶ مسح ۳ تروص ۲ ۱

 (مرک) املا عجرافردەدمالک ل عو ھ ET > لعاعمش«یلبصفت ٭ مسح> کرب درف 1

 ولا هدم اقم و نکلرونلوا قالط ا ین د هب یلاعت قح هنس انعم تا ذود | لمعف نزول ۱

 هزوسکوا + مورکر دشکو ا ےج ید هب وص یس ا )طم دئارفلا مت هنسانعمتاذ |
 هدم.سر افر د هنس انعم لغو ا هلن رسک كن هزمد × نا ۽ الب ولوا هبهاد ےن رار د

 تقمقح هدنسانعم هداز ینک لصاو قل رع ےک اے رکی ل صاح |

 تاس كناصلا ل ضفا هلع تاش کر فن ترمضح هدنلصا ردشاوا همشرع

 فول میر کلا نکا رک زین
 نیلع ندلحاوب نامه رد دوخ ام ندش رح (یهاربا ۵ نب نڪا نت بوعي نا

 هنت )یدنلوا فذح ی دندطخ هزمههدماتموب هدنس هلک نب اهلغلواهدنسهلریم |

 فوحاج الثمر در اج یفدح الکهدسراف هسازا عقاو هدنش : نللع یس هلک نا ۷
 رونلوا طاقسا اظفل یهزمه طقفهدس رع هک ام افیدیا ف سوب نجاح یلصایک 3

 يگتنزفلوا ط اقسا ندطخ هساو اربخ هکنوحر دطورمشم هغلوا تنصین دود نکلا 1

 ید ول ی دمه یک یی دارو هی مالک ( هلن انار زعدو ل اتلاقو) تامل اعت ىح

 قىقدتوردلمعتسم ند هدىک رتو هدسراقردراس رع ناو م رکو ےلعو سوو تط
 مهفافر دراو ید لالبتسا تعارهدنر رد هسناوا | 1

 *ر دم جر بس هنمااع# ۱

 ةجرالا ٌلانئسرا امو)كن العو لح قحنوحم ال السا تعارب هل افعارصمو ||

 نلت لوسرترضح خد ناسلوتغلهکن وج ردتراشاو ات هنت (نلاعلل |[ ۱
 هنساتعم هللا یوسامنلاع ارز ok ردامظءعتمعلرب هدنسهباسننوک ةحاوشو |

 نلاع( هتکن)رروس (نلام)ا بر هتتدجلا) یلاعت قح ما کتنردج كلاعنالوا |

 عج یعب ر دلم عم سم هل Er تبسیمدس رع اا

 معو یدابو ثعاب ینعع ( بس) لوا نوعا ها ےکر کمر داکد دزنایز لت ادا یسراف |

 هورح 2۳ یم یاو فی شش هفرح یکی ا نک اس یا ل رک وا هدضورع

 هنسانعم پیا قعب لبح یصج بس هدنفل هدنووصوب نکل رارزد لیقت پب
 ردشد هعضو ماکحا ہداوصا عوراب دی ام رصت نیمضورعولد هلدس> یی ۱

 یبکص یراکیدتفالعو طرشو نکرو تلع هنر ر لراس کشند بس هر
r 1 3 ۱ e 9 
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 | تغاردصج كتغل لىم كمال # تاغل « یک نیدلا برو لا برو نلاعلابر

 هدماقمور رد هنموهفم,مضارغا ف < موق لکرغبأم هدح الطصا راربد هقطن هدتفل

 ردع واسم هرزوا تغل ید برع ناس |هکنووح رس رع تغل عاولادارم ن دعاغل

 ۱3۳ وی و تو e یک

 دراو (فاک فاشاهاکف رسا ةع س ىلع نار قلا لزنا) هدش رشثب دح ےک

 ا  رلترمضح ابا کا! لضفا هاء ارک لو سر هس داوا مواعملصفن وردشلوا

 ۱ یخدمه رد هک رص تراشا هند دح (شدرق نم ینا د داضا اب یلکت نم مصفاانا)

 قساکردغوح یورفرد دن یلوصا هکحهلوا تاغا ماعدا یمندن اغل هکر درب اح

 ندهنسلاوروص) تس حرشف

 ۷ ےلع دیو اد یحور دنقطن ۳۰

 الاوهنایوهلانع یطامو) + لنملاعت ىح لال سات ءار یار ی دهدنوب

 هدنح رشكعدار تس یاس .٭ یاعل « هکدوحردراو  هنصت ) یول یسو

 مرگ هتسانه» ی دکوم هاو تش اک ویل ارو ترابتا هلصف + یو »یدک
 بحاص ی یعع (دنوادخ)رلردهنم العا هماطعء بسا كنملاعت ىح اتاق ره

 قحدا مه هدماتمو نکلرواک هد نس ات تس كن هعط غز و تط قرق و د برو

 افنآ قیساکمالع یعع»# مع ردلاعت

 1۱ + مرکن حر ڪس وارد رھک ن ۹

 ۱ دسانا) (E هدعآرصموت

 | كناهویب مضكنهسراففاک » رهک# هکن وجر دراو ام | هنت دح (رغنالو مدآداو

 تئاصر دف هارنم هلن انعم كناور دف ند ره و کن الوا اردوج یرعم هلن ارو یف

 تسنمه نادزک هقلح دشک نش وکر رد# اررهکی ابرد هکراو شره و کن ا( ت )

 ی اراز بل هن رزواودنکت نطو تقلح هکر ارد هب هنس لوشرهوک هکنوح

 ۱ انعم لات یلصاراریدٌلابر هوک المر دن دنوب ید ییدلک هنسانعه او :و لصا

 * ۳۳9 هاش دانم دانا رد وکب یا (تس )یرولا ےہ حب

 تاذرهوک هماما هعبستوا »رددمآرس کرد میس ہورک (تى )رر ءاث

 یدداوا یدقاو یلصا كب اوواحح عم ہچ هر دم تق ہةح ندلح وب نامسه + رد دجخ

 ولدرهک یخ دربرحن تی ی مر تستر یس

 تراشا نش دس(نیااوءالا نی مدآ آوای تنک]ندتهس و هتشییدروسرمعت

 ۱ رار د ردو ج هوش او هشاطولتعف هدنح الطص انایرهوح ین مه هردهللذردزاو |

۱ , ۱ 
۳۳ 



or 

 | تاشا ڪڪ تجرو تا دوجوم رغم هسدلوا غراند ل دج ءادارب رغ مطا
 تاملستلا لك اوتاواصلا لضفا هبلع ركفب ا ر بطاختورذناف قد ومرف

 ممت عانا نوا طاقماندنرلهناغىلب :دهع قاواص تمد هح اوه ر راترضح ۱

 روو رب رکتعابشاو ۱
 TFET هنس وسر مھ ٭ 1

 هدنسهاحتس كنسلوا هعطد لوعف نزول # لوس ر + یدک اشنا فطع تادا »مھ

 ر دقم هلو شرا لوسر سکن لب ردنوک» هدنطمسم نع داز دی نهر واکو درم غد
 قلتتا یا هّتنا هثع ناسا | هدفرع # اعا یلومو دنس لوق یداوا ریس دبع لود |

 عمیاریزیداوا صت اندی لوسر هجرت« باکلا عم هبلاءاحواام خیل |

 قساکردعج رازه لقا ا نونو فلا هنر رنا «نارازه» زملوا دست باخت ا |
 تاولص نر تب ماش یر نی او ا ۱

 هکنوح رد رسو حر کو ےظعت هلق رطزا مومعدا معهد ءاقموبر ړتواص عج | ۱

 رعاش ردعح ارهرانا هل ااعدندرانمومو رافغتساندمکالمو تیر ندا ۱
 هاش خاش تسادمآ تاک سرد عسل دنع لک بر تسدما تاواسه (ت) ۱8 ۱

 # مر فسا

  Kfتابغل باب را حههاردوا *

 شی رق نم فاد داضلاب کت نم خعفا انا لال سا تعارب یارب ی ددی ول

 | لسصف مس (حصها) «یدگ لوا ويدمر تادا( کز کنوجردراو من دح

 تاوامالکح نشور و كلولزوس قحا هدتغل تح اصف نالوایردصهردس رع
 دمشعت و یلعفل دشعتو ندساسق تفل او ند ارعو نددورحرفانت ه دحالطصا

 ٠ هنف ساساغ تحاصف هسربدقتو ردىتمالس كم الکو كن كن هلک ندي ونعم

 كشاف تغامر دخل نکس ازغوتردنمبط یک دنرخاج رو

 | ردناس یلیفک لس ونعمدشعتوردوح لفك كنسطفا دقعتور دف رص فک 4

 * ییعع لواردهبانعمزکسهدس .رع بر کوج هنسانعم باص اردیر عج پاتر ا

 یسعع عارم یعچ ثلات هنسانعم ییلس یوعد ص یعع یتا بجحاصو كلام

  ۱ءایسا نما یدنفا سم یاسریزووا دک تعج سداسهاشداب یعج سهاشریدم

 ردلیسح یدلواهنساتنعم یهلس یی رج ینعم یز کسو نکآر دم اربن دانسح |

 زهاوا قالطا هو كنىلامتەقازىسنفاضا بر ظا ہک ردباقرف هلوش رام ضعب |

 الثمر ولو |قالطام مومسعلا لء ۱ نا

rra 



 ردز اشمایردوهردسرع لعاف مسا ندا ل اعتفا (ز اتم )مھفاف یدرولوا

 *نده:سلاوروص فالح #

 تاظو لظر دتر وص عج هروص ٭ هنسا نعم تفلا لاسعت»انروب ٭ فالتخ |
 هانعم جافریردس ر# هدنلصا نا دل یک ل امو هلم مار دنا ل عج (هنساا) یک

 هکرکس قرق ثلا" هدوهغم “حراج ینا رر دهسنلب د موټره کت غل لو ارواک
 ربضاصعلنابسا هنوا یراکد ید ی د شوفو باکلا ناسا لس ا ناس ہل یارب اب

 رداوا یانعمدایهدهافهوب نکل رار

 ۷ نشوررد دراو یرلتمکح هک

 یالّتخاو ضرالاو تآومسل | و یاس نان نو )لاله تعارب یاربیسدهدنس ول

 تیآ هدماشمو تمکح هکنوسردراو ا هنفب رش نوم (مکناولاو مکتنبلا
 رولکهدنمل تس كي هعط» یمدیزوا وند نیدیآ» نشور » یی الاک هنسانعم

 کرروب هدنچذوغا موس مع یمو-رط نک ور ددقوجراتغاممالا سفت ف( هدئاف)

 نیص ©0 دنه ٤٠ لر ۳ نانو ۲۰ سرف | رد دب تاغل لوصا

 تغل هه وا انس دکروشلوااحر یدشلوا توکسندنعن اس هک امافنادوس 1

 ار زهلوابرع ناسا نالو | هنع توکسهکمردبا موف هب وشرشف یهتنارد هکتالم

 ماتو ح وضو لاک توکسثعابر دتم>ل» اناسلورد هن لان اطلس برع ناسا
 فور (تم) برعناسلحدمر دهقان . هوا مظعت ل اک دوش اهاواروهط
 مورو لرو سرفو دنهو نیص ناز میدندشت نسل تغمر ات نسل
 ٭ هباد وسو

e 

 ٭ نانهلو انس هنسل | ارم #

 ثلات تب كن هجا دو رعش نالوا یاتتشا دخ امر درعاش مجامع نزوب(ارعش)
 یانعمهسراح دا ممن دنا سل ەدماةم ول اما یدک اهنا هنسلا »ر واکه دنر مدع

 ءامس| لاعفنزو هنا ه دش (نانم )ر داکد فا نمیده السا تع ارور دعالم هلقع
 هنسانعم یامرقتسمر دن دانسح

 ٭ نارم نخل ردحاتفمیدلق *

 tk نجرآ ارس رجنلابواق لال مسا ت عار یار خ دهد و

 یرفولدومه *هرد+زواکهدنلوا تا كن هعطق ی درد نوا درت حاتفه کوج

 تس ك هعلطق یف>وانواوید هنر چک هرواکءدن هد ار تس كب هعلدق یا

 هک اتقو (دمهم)رواک» دنعب اس تس كی هعطق یفتل|قرقوددولزمک (ناهن)رواکهدنلو

7 
۱ ۱ 



4 
eووم سم بن ت  

 زا ناسنا لاح رہ ہدنراتروص دعاصتلرکو لزاس دامی اس وا
 ر كنود یدابا ادا هج هلون یندر رگ مظان ندلجا داوا زانم هلا هقطان | 7

 هکنوسل زامواعم (هتکن) ظفح افردهعداتو هع رفتم هر هقطان ةوق هلماعءوق لاح 1

 هلفاعءوقو باقو ح ور هن نیرار دا تابا هنسن یکاهدناسنا ندیاکحونماکتم |
 ميکتنردرلاکد هنسن هقشد هقشدر ددح او ۍش دارم ندندرد كنون زا ید اا

 یتنالوادامندرلنو کراوقرفردقوش نکلو یداب اناس یازاتفت بدلا دعس |
 هکر دام ربغرهوح اکیا دنعوردفطل م بح کد دامره وح نملك دنعدح او ١

 ندنا دکر ارد یناوہح سو و یندهشرو ردندبلابقلعتم درگ

 فی رعتوبو راردیاربعتهلترابع هکرطاو سط اوة املا ةو لماح یر اضرهوج
 هناسناندب هک ارد بودیا قرف ابطا هک اماف ردیااضنقا قلو ا نامجو ی دام

 EET بولواداوتم هدبلقو هلصان حور هدرخرهوح نالوا قلعتم ۱

 ارجو تاسلکطسوتم هدنناسم یکیاوو هلسمان سقت هفمطار اع نالوا باق
 ا کرد" بودناقرف هسفوصیخ دمهراردیاربعت هان بلق نالوا ہکردم

 هقمطاندنا رادضعد ی د یی ر ردنا رعت لما e A ندبلا قلعنمدرهک رگ 1

 هدام اوا هتسانع»قاوسححوروژاردبا قطنودهدرج ناسا

 ۱ ید _مهرار دنا هیس هل ما باق هنساّتعمدرحم نارورهوحنالوا طسوتم

 || ہد ناس دسح حور یرهاظو یناوح سفن یک مموج ور یطاب كيلقو

 یار لات ,قح میکشنرد هطس اوم د ئام ندب هلا باف ید ستور دطس ودم |

 انا ة حاب زلاةح اج زف خابصل |حایصم اف داك ثكه رو لثم) هتابذوعا ليث || 1

 لصاحرروب a) رعغالو ةبقرشالهنوم زکر امم ةر نم دقو "یردبکوک |

 اا ندناکشمو سفن دامن دەر هو بلقدا م ندهحناجزو ح وردا م ندحابضم |

 ۱ هس رعالورداکد ندقرش هد هدرح اورا لاع سقن یی ةرشال هلو ندیده | ۱ ۱

 ۱ یخ حور ك لق عب ةقرشالدوخ ارداکد ن درع هد هفشکداسجا لاع یس |

 تالصفتقا راب دارا ناس و در دقو ف رغ ی کس فن ی عب ةر ءالوردقو فرس

 ۱ ررر نوت صدد رسوب دز

 شما كعد ماعو هکر دم دا ص ند هقطان هکد داوارهاظنداصفت و نیا عجاف |

 )رک د تر الىلدد ۰۱ وفلا لع ناسالا لعح ×اغاوداوفلا نل مالکل انا( تب )

 ۱ هدماقمو کر دوش 8 ناو موا !سرخا ن رات٤ ٭ امف ةن ةفص امال 5

 و هدا زلالچسا تعارب هسلو!ینادحو هسلوا ینا! ق رط: نالوا لء دارم

۱۳ 0 
K¥ 
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 زدیار اش اینا عارصم ین کت ردفان ی رق لصف كنتىهام ناسنا کنوح
 روذلوا قالطا هند الواو همدآ ترضج هللا دح او عضور دقتشم ندسنا(ناسنا)

 ناسنالا رب لوا) ینا لماد (رهدلانم یح ناسسنالا ىلع ینالع) لوا لہلد
 بک نابسن الا ےک نی دید قت شن دنا ہنر ہضعب (بالا ةع نمانقلخانا
 ردفطع تادا( مه)ر درعشم ی رالوق ساب لوا ساب لو انا ی دمه نامسلانم

 ی رک ود اردا ناسا ) یوزر اود یت تاد (ی)یدک ا اود
 رواکه دنعډ استس كن هعطق

 ٩ زاتک هلا هقطان ی داب ا #

 م دد هبا دهح رش ندیم نیسحردکچ د هقطان ةو عد ( هقطان)

 ردقطن ادىم ۷ هدداقهوب ن نک هد مح قالطا هد هی هامان سفت کر دق

 هحربدقن ورا رد هتماصلاوم هناراقعو ضورعو هقطان لاو ها هناناودح (لاوس)

 ی

 حرا ییمسط لع سنح هکن وسلوا مولعم قق ٭ر د فیس هتقشح هس ازمه

 ہدہقت ضضح ہد هس یھ ترد هلصاوخو لوصف ما منا ندموعءوردو یو

 "رج ضصح ند هع رارصانع ل ذکه سب داوا لزانتم هثوکه ن هصو دخ زکر ھو
 هناکه سار تسو ہد لاو مهر اد ندت دحر ق فاو ندتطاد رک یدرلهتنعم

 رولوا مسح هبا ها لوبقره وج نالوا هسفش ات هکنوجر دشاوا دعاصتم
 1 نانا هلفطن لوىق ی دناوہحرولوا ناوبح هلتکر حو رک لوىق د مسیح

 كل دکرولوا ورعو دزو دودج | هلا تانسعنو تاصطشت لوسقیدناسنارولوا
 ناف لاندتاالوا ی یخدرا هنسعم ةصخ صصح ند هدرا رصانع

 هد زه الو اتر ءلتافص شب ونشا دا ونا ماځ داتا امار حازتم الا 3
 هذاغْوق ۱ دکراوهوق تردد هرکشدنو روناواهسمتوند ندعمبولوا

 تافص هوق ترد ودشا رد هروصم موق ۽ هدلوم هو ۳ هبمات وق ۲

 أروناوا همیستوند تابنرواو هدسرهبهب اس هسرولوا مضنم هب هروک ذمه چ
 هر ۳ هسضغ ةوق ۲ هیوهش هود ۱ هکراو هوډ جوا ید هرکصن دن و
 هب هات همر هسرولوا مضنمو هدا زه هروک دمدعستیا وق اوة جوا وش ا

 ۱ دکراوهوخ یکایند هرکصن دنوب رونلوا هم تود ناو ج توا هدمسر

 مضد یکی انوار وک دم ہوق یک ا و بش دارد لماع هود ؟ 9 ان لا و

 هتشیارونلوا هست ود نادن | بولوا هد.سر هب هعد ار ۀحر د هناک هسرولوا هدان زو

ns 

 ه



 هلهحوو و لوغشم هراس هذن اطره هلاتف ترک شعا فوش

 || لا هدیدش لزالز بولوا لامن هنر نداقیرفا!ندایروادوخ هوا شاو ا یسنم |
 لصتمالاح هتکلهرب یک اطخ اب نج ندنبناجهقرادوخ هوا شاداقرفم امام |
 ۱ ردن اک اع 2 رنو( لاوس )ر داکد فو شکم فر طرد كنان د یک ارز هوا ۱ ۱

 هر وک هن همفنح کرد هدندک ترتفل ها رانو هجشول؟وط رش تبص (باوح =

 ردممعمندلقع هل ازا 2 مو چ لوسز هدنم (الوسر ثعد یتح نییذعم اک امو
 ردرارو دعمهدناعا لر هرل هب نمومراسن ؟لرددبحو صرف هل 1 لملد طقف ۱

 ردررو ذعم هدلاح ردو تفمشح لوسرهروک هر هتعف اشاماف ۱

 * یسع هل ا یر دقو تم 3 0

 تون مو )وتو هادی ل و هانا ناکا هدلعفز دہ رع (تمکح) ۱

 تامص كنماامهذقح * تردد ٭ رددهاشاک |(ارثک ارخ قوا دتف ةمکسا ۱

 ردرش د رش مان مالسل | هباع لق | بح اصر دمع | معما( (یدع )دیر كتب ها 9

 ترضحواسا لعت یدآ ترضح ورن دم ان الا ع دق یمارعش هثلت هنسلا (هدناف) اِ

 ماو اخو ع, رو لا قطنم یایسترشحو اشب دب وادعو ماکت یاسوم
 ردرلشت ارکذ هل فوم ء امحاو ده هر د م اکی اسعترضحو امت ناهح

 ان وک ه دک د یدلو | نکی | لفط #

 دبع فا لاف اص دهملا ق ناکن م ماکت فیک ) لالتساتعاربیاربیخد هدس ول | ۱
 هدسرافزدس رع هلارم یر زرا هند رش صن (باکلا ینا اها ۱

 کیم زا او هانعم راو شخوط ی ردلمعتسم للاب ید هر ڪڪ زو

 مهو درفممهلفط ضعبلاد-:عورواک لوفطو لافطا ج هنسانعم یعوک |
 دان یا لفط راحو هماللت لدا یا ل ہللا لفطو لوا ی : لک لفط رولوا جج چب |

 كع دیا ع واطرار د نینج نکیآ هدردام م > رداو (ان) داولا عم تا لو ۱
 هدغول ,لتاواو یص هحلوا رال دخل نیکد هنشاب ترد هدعب دلو ۱

 كلح هرب یبللا هدعب باش كج هدر دزووا هدع» مالغ ىج هزوقطنوا هوش هام ۱

 تس كن هعطق ینرب زوو اولد ییا وس ۾ اب وک# رار د حش حە رعرنآەدعد لوک ۱

 و دنیا
 »راس ای لرا مه ناسا عی

 رده دار قشم عوآ دمت جد زردیآدعمعان شا
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 ردن رع لیعفت نزول (م_رکن )بسا
 ٭ ےاک هلفاصا هس اد یدلمق ٭

 هکنوجردراو مات هنا اهاک یوم ها ماکو لالهتسا تعارب یار خد هد و
 عج لمعفنزون ٭ اک هنسانعم تسنردردصم ندنباب لاعفا # تفاضا)
 ردرهاطیهحو یداوا لع هاسوم ترض ح نڪڪ٫ ۱ لء اف یعع دوخ انلوعفم

 ۷ فماعا مالعوا ینایلس مه

 هلع دود تر نارد ہما سا # ناملس رب یدک افن او د فطع تادا ۾ مه ۾

 راس فطا ی ۶ لمعف نزول * فنطا # هنسانعما اد لاعف نزول ۾ مالع # مالسلا

 کلات یدلق لآ رطلآ قطتم#
 و

 | الع س انااا ہہ اا لافودوا د نا ماس ثروو) لالهتسا تعاربیارب ید هدماب ول
 ردصملت هنفب رش صا (نیملا لضفلاو هل اذه نا ی یوم ور

 ۱ له | طن هنس انعم قطن قطنمارزردس ر ءءیاضاب کز رطلا قطنم هکنوح

 ۳ هناسنا یتحراب داب ارمسفتو د(اکرموا ناکاد رفهربجضلا فاع هر طفل لک هسرع

 نالوا وص یت>رولکهد هنسانعمتوص اکورد هج انعم و ق الط ا قطان تا ۹

 ۱ كافرولوا هدد رفمر د عج كراظ (رمط)رلرید تماص هناملوا فوصو قطان ءناومح

 ح ندانسحءامما هد وسر( هتکش )در دص»ندفطل لعفت ن زو + فط # یک

 فو مت بابرا یخ دمهردر او یلک طا بترا هیهروک ذم تیآهدراسنخ | ینبطاو ماع

 هنمعت یسداوا هدول ۲ اهل رطن هصع ره نوجا یراک دید یتسح ءامعا رهظم ماع

 ۱ هللا دبع هباناصلا لضفا هيلع ابنا ناطلسالثم بولق فاضم ىجا نالوا سام

 ۰ لیصفت وب هنا لس ترضح یکی راکدید قازرلا دبع هنلوا توزر هبا قزرعاوناو

 کلم یل به بر) کوج یداوا بسلا هبمست ود مالعلادبعو فطالا دبع هرزوا

 لبا ودملا ODE و ۱متر یا ی اور

 ىا: اکو اند یکی نالو هرکصندزوز ۱درصد عید

 ۱ رشامودع)اهتردراوژهب وقةراما هلن ر اذرصت ید باند کی (باوج) یلکد

 || د( الا تب رفع لات انو یکی راناکم یهو قول ه(رهشاه>اورو

 یژان وقا هن هرزوا یرلنومضم ِك . الا باتکحلا ن نملع هدنعیزلا لاعو)
 ۱ یراکد مدآ  هدخ ور و هدنآهلمس هنان د یکی لھ( لا اوس) یکی رامادخسا

 هدع بونلواراعاو سک ابن : دراطقا هرکه داواامز نکلردنا نا(باوج)

 1۰ دهغلاس مان ادوخ ابر هلوا شلاخ هدرطاب سرخ ندزر قیرفرههدنر دو تاقا
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 ۱ | (تکشالما ىلع ممضرع م یک اسالمداراعو)لالهتسا تعاریاردن و

 یعع رد رع لصال | ف لہو كاح + ترضح « هکنوحرد و

 راعشتفارم : سخوزاوگ تا هدنک رتوهدبسراف لعالادع و كیدرنو برف |

 لمد ترس هاش ترشح يک وشاو بفرع تق دات اا

 مار اهو فصا نزود نا دم مدآ × اده یبع سقو یک, یراکدیدلسر ەبلعەقا |

 روا نوح شوک ش عدقنر د ( ت ) ظفاح هج اوخ ر دمال لا هملع رش دل اوا |

 هن رب ره ندندالوا هبسانااب هقشبندنوب « ارمالسل اراد هضور تشمدآ »دنا |

 نوساب اربص عن ۶ هدرا بحر تنح قاب هنلاح هناد (ت») قارلرذ مدآ ید ۱ ۲
۳ 

 ندیارتمداراضعب دک امافر دم | مس |مدآنالوا حدا( هش )مدآ كسروسیهللا

 یدالبا نکس ی سند 14

 نالوا هنسانعم ترم“ هلغلو ا نوال ار سا مالسلا هلع مدآ ترض>رخآ ضع و

 ندهمدانالوا هنسانعم سن او فا اراض »و یدلیامکحود يشن دذا ٣

 در دشاا مر یواضم یضاف ودفعت یرلم> ول یدلبا مکحولد دوبی او

 قضررک | یی دم ترضح انارو این مالعا ام« !هقسندویر دعا عج (امسآ)

 ردمماتیس هقوشعم ٌكمْشاع مات لمعاساو ردا یرل هزمک اب ع رک كمع هّیا

 ۳ ردعیاشیدهدرااثن اور ذصم ندان لعفت ٭ میلعت

 ٭ رک م ه تودنا ها سوم نا چ

 هم صورا دقم یعچ لوارد انعم شاه دلس رع هل کت كه دو دم هک نیش ر ٭ ناس |

 لدلا قیرط یل عیربرهندانعم یی اون هدماق ةمول هتشدا لاحو رها یتعج یا

 هد کر توهدسرأف ن نکلهد هسا یرع هکر دق نەدات کی او ناش کدو در ددا رع | ۱
 مع راو(تس )ددو ه دنس ەد سصق مات هنانطرب رخ مظاد کشت ردامعت م لقنلاب || ۱

 × هناسانهح ناهافالسا یتکوشو ناشو ٭ حج رر دیا هرزواقاشنا نابانش | 1

 تام زد و لعن(سماح)بلط ودصق (عیآر)تلیارکشو ایی هنسنرب (تلات)
 ندس ۳ عناروکلب ثلائر روز اخ نیو" ماحلسع لو ترا

 همر AE ضاس . عور ر وناشد اهدنامتسدنه سماخرد ماندن

 ةطءسلايشلا ف قیساکردعج كنشنالواباع بش عباس یان جواد

 بحاض ردمحا مسا 2 یسوم * ااا هنسلا لرتشم هر

 هدسرعرلب دید رد نانو و 99 هد رک مع ۰ تا
 .ردفطعتادا ( )یکی تیداو  هنسانهموکلپ ہد رع یسع ےکتن هنسانعم هقاح

0 

 ا ۱
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 نومضملنصن (اهوصعال ها ةمعناو دعت ناو) هکنوحزلوااداهدنقوف هکر دلب

 تیهشاوا و تاالج هدیرب تسر هفلوا هرکصن دقدووس ح ردنمهدندج یف رش
 (للعءانشیصحاال )لب رات مضح اباصأا لضفا هيلع ایی !ناطاستلاسردصق

 زعراهظا هدانعدیخ درب رغ مظات هدفابس یی دن تب رش زعراهظا هلن اونع

 لیصفتو هطاجا یهمهلا مننکنو سلوا مواسعم ( دهم هش )هردهللفیداوا شتا

 قفاوم ه اشو قاط هنلاج کر ه نکلو بولو | یتعمربخ را ندرمش قوط
 ر رخ مظان ل غلو ارسم هکلب ن کم یس اراک دودا دعت ن دمعت ل الج اضع

 تادوجویروما 4بار ب قاعتم هستغلو نابسا هلن دبصق لالمسا تعاربیند

 هدنق ایس ميمعملا دە صصخ یا٤ دود لر هديا تباعر هنت رت یس هجر اخ

 دور
 ۷ مے ر ڪک قالخوا لج را یداق #

 هدا رع لصالا قلی مج ٭ لج » ةنکرااتاود الا ف قساک نم عزا
 ردعباش هنسانعم عبج هدیکر و هدسسراف ضحلا لقنلابنکیآ هنسانعم لاجا

 ابا هراج ءان هدنرل هامه ناسشنمو ناشنصمنکل یک یتیدلوا ہدماشمو مکن

 4او اق ەرۈكە ماقد ی عبر دی اش لامعتس  هدننلق ها هراخ فو ةد ترک

 ةد رف 1 ناکه دنس لوا تس كلو "یل هبا دش «قالخ هرونلو اربعتوب د

 رش طفل کاو (هبش) افت [قسشاکیام رضمرک نعم (ع رڪ ) هثسانعم

 ی تار دند انسحءامسا نالوادوع وم تنح لوخدهدنساصحا

 ظفل ییاوهدنسارا ننک ءا اہک امافرون او اس رک غلوایالطاهت رغ لسلاعت

 تراشا همسق ییاوبهناک لغلو ندهصتخ* ءاوس قالخ هکنوح صصخت ارش

 ترضحروکحدمهدش وب لد ج یس هسفصقالخ الوا دوخ اب هلوانوحم |

 بولوارهظم هنع رکصن (ع وقت نسحاق ناسنالا انقلح دقل )مال | هماعمدآ

 مدآ قلخ هللا نا) یدو هنن دح (احابص نعرا هد مدآ هنطرج هلانا) ین دمه

 | نم مدا ترضح ج رک انا لوا تراشا ہنغی داوا قدصام هن دح (هتروص یلء
 ثعانهرزوا مارک کالم نالوا دابع لضفا اص وضخ هدول | ابا یال ےن عاونا

 لاقفتیکن الا یلعممنرعف )هلغاوا هدمنشاب و هدید ان هبا نافرعو لع نالوا ینا جر

 دافحاژیدالواوباسنا یحبواو امرتشوحو دیه هل صن (۶ الوهاه-اتینومن |

 لوا توابشاهنغی او مرکم ن اونع(مدآ نمک دقاو)ی طایساو

 ٭ ےلعت ا اهسدا ت تر ٭
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 لواردهبانعم وار دتل تک نژو : دل دو یاس (دح)تاودالا فسا 0
 بک رد تب وقءهدعرش کام افریزو عنم یعع یا تاموتاغنعع | 1

 قالطادح هش رع)قلطمهد هب رعمواعو قالطادح هنموممامالا لعابتماها |[ 1

 كناربکو یرغص هد مق بیو قالطادخ هغر رعت نالو با تاساذهدقطنماعو |

 ردبسن اهب ات ندنوغل یانعم یک اق الط ارک ا دحورغصا دحوطسوا دح هن راو: ب ۱

 ردس رع لصالاقهدانعم یک او دح لفل ید مرد هلسسح اوت رص هک اب |

 د کافر یفااوویت رع دکر دقو ڈر دلیعت بم هدمدندعتسلاو |

 * هر شمرک یکی ی دو دما قم و یکتنر درج فخ هلوا ل حت دیس فو[ ۱

 کوج هنس اعم ی روب مرکو ددد زن فصو هدناصا ۰ نسحو منمو مرکم یعع أ

 ۱ ضحما لقنلاب» دنکر و هدنسراف زدم رع ل صالا ف بلطنزوب هب ا نیت مرک |

 یارک و ت اش نم مشحرظنمقا ور ( ت ) ظفاح هح اور دلمهتسم | ۱

 قبیسام ییعر نفخ لا مسا دوخ ابربضاجیمهاامرف * تست "هی هناح هک ادورفو|[

 ىلا یللاودقمروس زدمظفل ند ومر یر د ھم یہکر تلا فیصولا یف هل صفت | ۵

 هدسراف کنوچ ردن دنلسقهنسل | لرتشم مرک ( دار واکه دن ځوا کب هعلق ا ۱
 ِ ضوح و هدنزر اکو بص نام مش ييسعب م اک یه لوار واک ی سد هباشعم کیا

 ردهنس نیمی هدنفارطا |

 سس گا

1۱ 
۱ 

7 ۱ 
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 هاب ردم لنآ هتک و

 هت دیا اردک ر تک ر رر یوم رزق ی

 منم هل رسک ول + تمعن # هج سلا تاو دالا ف قبس اکر دلسلعت تادا لقب

 ۱ دز هتشب ام ىلع هن سانعم شدع تراضنو ماتر در دص لهر د چاک مب |

 ٠ الو نعارصم یلصاح یدک اف آیربطت ٭ هیاغس ۽ ناخدلاةروسرسهت ح رف |

 هزابعلاب هد ۱ هکنوحر داد هنس هد را ناکرلدجلوا عاریصب عو کراس |

 کردقوشردیا تلال دقراشالابهلع دوو ٤ «مدوجو ۳ اّتفالا:دماجو ۴

 لس | قلعت هقتشم هکع ارز یاالد هلع دوج هک ام افر درهاظ یلدا جوا ||

 زنیم نحب اس ناو رمصب هجر دقت ور دج وم یل ع كقاقتشاذخ ام |

 هعلوا هل و رولو ا كي د نولو ا همرکمو نسح لوا نوعا یارکاو نا دحا دج
 ل: مشت هد عد لاج 1 یهنسنربا دب1 یداوا شلواروک دم لاج اهجورب هلع دو ا

 ینا عا رصم سعی یزع نوجا لیصفتیهلعدو لی فلوا سوفنلا فتو |
 ادا هنر هم صبا ناکر یدجرپ مظن ECE ویدلب 1

 سس = 4
 ۹ هر سر

 ا
 n وا
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 هزاوا ارام لشن هنس تقبقح نوطالف # هدلم اک شد تد اق طن ذس هدکسارتس

 برت هدنکنهرف موس ص یر وعش هم دنمرب یک همدقهوب هکنوسلوا مولعم هست

 مازتسلائاس هقشد ندنروهق بو دیا ")تینا وفو دعاوق هجن هک اف یدلب |

 ۱ بارطضاوش وشت بحوم هان یو باکتراراالخو طمح ی دهدر هنسن یک دن |

 نکماامهمهدهمدقم ور ةف رب دقل ا كل ا هلل ادم ع هک اماف یدلب !لواسهز و ما نالوا

 هدزارتحاندططش ب وکر وغارفا بلا نسحا هاناراسنخ | نقب رطحقنتو حضور
 (دسیک) قسفرا مثو لول موهو قشوتلا هللا ن مدلی ا غابساو ماها

 نی را دلاةداعس هلن هاطع ارم بد :داوریوح مان هکنوسلوا موم هرکسندنو

 ید هاش نوا طاقسا ینرلمس) تم ده رفندنر هن اهل دهد هع یرات مضح

 ۱ )ا ادوانیبورداوتوحدق منا ویو یسو قلاشمانم) تب یتسهفح یداهلا هجا هملع

 هس نجر لا جر هلع نامص حسم ظا هلروفغمو یک یکیدلب ازاعاملن |

 دا لمالك افرردو | هدوصق زنه دن هدیارک ذا دخ مان(تب)نابص

 هجرلا هملع * یشعراانامزلا ثوغ نامش [سودرفوناکم تنجو یک یکیدلیا

 هلوا اعاش مهمان کچ همان حات مدان مان یهلا (تبی) ی ڍل منع شعلا مام

 فافرفناونع هدنسهموظتم مفم یک یکی دلی ا حاتتفا هل اشا » هماعو صاخ
 ندنسنج یبهرابع ید کر ولو | لدی هب هفورسع+ هل مس نالوا يناصسمونقاو

 || یاتتمع طقاح ان شور نوردو انش [توهالهکاب ید لوس ءادا هبا بترتر
 نمابا (یوننم) یهلدبج هدع ادا هلنا هفورعم ہلا یول م الوا یندنارفم

 اطع» ینا نو دج كن ل چر داکس مان نانالا لع نما و»* امطنءاشالا اشنا

 ادنقا هناشلامیظنعنآرف یک ید عورشهل تر ابع٭ یس اپس ہرطقرہ دکر ع

 هلی یو نو اان ءا هفلخ فل اوا اا عاج ایا دتا نا ویجلا یشن تپ یو 1

 هع دټ سم تقررطو هد تد اعل غلو هدسهمعاد تب اعر هبارغتس !تعنصيخد
 ولمس یارالواهرزوا

 ادم یاربهده زاغ هلی اونع حر آنجا هلن مس

 « ةامرفمرکوا د دح یلدج #

 ;RE ۶ .رلخف # دج چ رد هللف یدل  ازاوس | یتهلع بجو ام هلتراسع

 | کیا ردن رعلصالا ف نکشو هتسانعم کرا ەدىك رس انو ندوتسهدسراف
 ۱ یاتعمرومشم هدالع ع نانسی دم هر دنصناش یلامعتساهدهدابز هکلبهدناسل

 ردمشت تادا» یب هزلصقماعپشمدنراح راقرفروراو ییفرعو یی وفل |
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 شیروان سه ش در رز ۹ ۱

 كناد الثمرونلو ا لا دنا هفاد یب هاکه نن رعفاکی ک ك سمو ك شنو شنب ۱

 مرگ رواج را د راک أ 1

 ءاک الشمروناو|لادیا ه هلمهم*اح شاک هدر همءاه یکراج رفوراکر وردو جو ||

 یک ج وابو یسفنب و هشفس الش هرونلوا لادا همج یهاکهمعهرءاه یک انوا ا 4

 بب رعت هصهاک (هقاخ) یکی مزو همرو قل دۈ ل دالا شمرو نل الاد يآ فای اکو | ۱

 یداواح وتفم ببرعتلا دعت ردنتسز اف لم نم واالنمر ولو نا کرس لای طقف | ۱
 ا رعءاهلج زاردراو ل دات هدام فرح جار هدهسراف تغل ( نما هدعاف) ۱

 الشمهدنناساف اب اهسر اف ءان ین دمه یکروکوریکو وات و باتالثمهدنسواو ها ۱

 كيال شم ەدىم ام هبسر اف فاک نا ذنتراف» ابی ته یک ین ۱

 هلو ام فلا سام هشت یون کلر بره( عت دعا ) یک شک کو |

 لناهیدهیکورویورو او ابالمر دم اب فذح الو دو اودوخ 1

 دعا )یکه رو هارو هموهامال شمر زا فذذح لا لوا هس داوا فن هدنلبام | 2

 تمالعەدندعدام هسروذلو الاما منم او حفلا نہ رک ۱ هیچم ءا هدست اف(هرشاع ۱
 ۱ رک اویکه حاوخورها وو ناتساوخالشم روار زابتلارتهدعع واو زا نوا

 ۱ دیوشوشب وغ مزایا. هنت اپ دسبواورپهسر ناو لامار ككاو تا ی |

 ح ول یی یورالثمر در اوهام اخ دهدرلةرس یرمغكناخ ه دسراف )ل (لےذت)یک ۱ 1

 هباح یخ ا زع ر ول هدنرمغ تمالعنالوا هد هيچم ها رک اماف یکم زی نعجرشو ۱

 نالوالمعتسمهدرلاشنا بولو هن رغ لصالایف(متعدیداسددعاع)ردصوسخع 1
 فلا نکل بواب زاهدنتروص هش ءا هد هس رع هرکه سلوا تا !هدنارخ كط افلا ۲

 هس رع ظافلا نالوا عئاو هدنروصو هتشيا یکی سعو عمو یعاالثهرونقوا ِ

 Bê | هسروا:زاهدنس هي دق تروصرک هاو لامعتسا هدنکر و هسراقء اشنا | ۱

 ۱ هک یک اوردزناح د هوا دام هنلصااذه عمرونةوا با یدمرسکی بقا ||

 ردرب# بناکهدرلاشنا ینا هل وب یلضاح رونقوا لا هسروا,زابهدتروضفا |
 ولرد ی ارز ابهدنتروص هنت هاه س زاب درونقوا فلاورزابهدنتروص فا هسراپد

 هدرلاشذارلهس ر ءهنک نالواردصم هللابآ (رشع هار دعاف ]طفح افروتقوا

 هوا دیرش هدرتنو مط هوا فقیر دنا لامتسا |

 مداصسمو قلخ یی طصم ٭ به دم ناممنو فک او تمکع ی عو(تی)رعاش ۷

 ۱ ردننکس(تد) رعاشر در ااخ فدح ی هب اد ممه اقلط کلب # را دید ف سول ۱
 و و راهور و و روس سوسیس سورس توس سس و

=~» ۱۱ 



 رولوازسقزف دوخنابرولوا هللا. یقرفاب طفل نالوا لمعتسسم هدهدانزدوخاهدناس |
 كيم .هکننوح ئ تا تو اسم الثم ولو با طقف لو إي ؟لالهینام |

 طقف دوش اب رد راقب ههه نشو ی مد لمهوردس رع لب ل وم نیسو یر بسک |

 ردمسراف لمسرواوردس ززم .هىمرۇاوازىز یکن اتسوونانسب ایدی |
 هدلنش هو هدف م » دوخ باغ آ تفرعاکیج دره الثسرولوا هدانعم طقفد و خاب ۱

 اد هسرواوا هدانعممهومدظذل دواب کس سرابو سرا الثم رؤلوا |

 سر لابی رعزس هما هندسه رخت, د راغى امار ۱
 زس هسج-رواو اربزیک لووکو لک الشم هسزؤلوا هدانعم مه هدطخ دوخ اب سورخ

 دوشنبه انعمرتسک اش عی دام ره دک تیل ہمسرو اور درضاح ره اندک | هدسرع

 هس رع از ز یکن اش و ناشالثم هسرول اندر هدن حبو هدانعمو م دطخ و ءدلنفا

 هلن اهل ام او یسرواو هدسسزاذ هنسانعم یارس نابزاک بس هلام اوزس هیس رواو

 ناساندنانلرب ( سماحة دعا )نساهم قو ارولوارىضاج رهن دنطناندناوخ

 هرزو اریدقتورل زند قرحاک | هخاوا عقاو لی دبتوریبغت هدظفل نالوا لوقنمهرخآ
 رکاورداوبقمو صفی دیا ماکنل یلصا یک ماسلنالثم هسر دنا ش رک لقاترک ۱

 هنیس الا نوفر دسزاف یلصهکنوج یبکدنب ال سالثم هسر دا رع ساب .ماوع

 هجر دقت ودر دطلغراب ذنب |بلق همال ینو غاووع هکر! لقت. هکر ناسا یدیادن
oهسرواس نکی دیا مل غزکا ورد ضع یاطخو بنک ه له هسزاب یک ید ا طاغ م  

 هدتر وصول هسرؤا نن چ عید

 مکتنردتحاصف هسردیا لامعتسا ییصفرک اوردتغالب هسرریا لامع سا: ییطلخ |

 e REE نام تنم الکل و اروه شم طلغ ند همصف ت غل |
 (هسداس2دعاف )نون |عوحر هز جرش یده اشندنادا رم ییسهطاح ار دراو ید ۱

 ىیڪڪ دنو ردو فکالثم هسلو اددشمهدس رع ظفل نالوا لوقنم ندير ناسا |

دحومءابهحشاک ی یک ل ضو لس وزىلافوزلا الشمر ونلۉ| لا دا باق هبسراف اب کا
 ه

E RE |ءاط هىقوخء ا یې کک قوتسبو قونسپو قدی  

 ا

 سرعت (هع اس دعا ) طفح فردا لامعتشا نا فک هدنکرتومدیسراخ |

 توراجو بورا الشد روناوا لادبا هاف یهاکه سرع نکن ولو | مواعمردهدنناس |

 نیش هداك ی کر جو تو و

 دونلوا لادیا عج هسرافیاز PE راحالثء رونلوالا با هد وی ۱



4 

 هک اماف راۋا ەتى يوغا تەرەت !هناض او نکلی کس ناب دات یگ ا ۱

 تناحو شاح الشم رولواح وتفم یون كفاضم هتل ناو فاضم ستم ش | ۱

 حرس خرو هایس لاخالثمرواو ارور ج ین د یرنآ كفو صوم( نا ) ) یک ماحوا
 ندهمعسر ءاهودسفورسفوصومونآو فاضمونآهدنروص ییا و نکل یک ۱

 رد راو ماکحا هقشد هقشد هدنروص نوح رب ره هسزلوایرب هک اماق هسر ولو ایر

 هدنراذحم ه همر ءاھ ند هط س۶ اھو ەدە دنازء اند هط د ةت ءا یر اس :

۱ 

 | یرنآرکارولوا عوف یرخآ ك ملء ف وطعم (ثاث) املا مجرافیدک
 ترورض رکمزئفوان ؟لرولیزاب فطعواو هدنروصو هکردقوش سیا عفر لباق |

 زا یواویراک | هسیا همر ءاه دوخ ادم فرح یرخآ ن ملع فو طعم رک او هلو ا نزو

 رو کم باطخذزمه (لاّس) یدک دهطیسواو لیست يکتت دا مویضم
 | زلوارهاظبا رعا هدادع امندلحم ج وا هجر دشت و رولوا مومضم بچت هزم ھو

 هبلعاو معاروک ذمرصح الوآ ردنکع ولر د جار (تاوج)رولوا هنوک هنرصحولد

 اصعد ەد اوداولاعوا هک نوح و داکد هروکه اداو هلو ردهلتدسف همسآ اس انردشم

 أ روصحخاشا یک ما دو مدرک ف اعفا لاثم ان قبس اکتاودالاتمرولوا ره اظ ۶
 یک یتیداوا هد رع یکشتر دان هسیانالوءدلعفوتاداردیارعانالوا

 لثملوا هیسرءاه دن کمرد هنک اس عض ولاي هسراف ظاقلا (هسات هدعاق) هدعاف)

 فوطعمو بفوصوهو فاضم ید و امت الا یک هود هد

 ردهشمژ هب رعملامعتسالابو هنک اسمن اسمضولاتهسرع ظافلادک اماث قبس هلو هلع |

 زا لمعتصهدهنسلاهدانزدوخاب ىکا متال رع نم ىلع ین الاک
 هدنرره آلوازلوادوخاب رولوا هنانعمریسکما هدسرفژ برع عالم طفل, نالوا

 هنسلالا لرتشمو هنسلالا قفماکو یک ن وناصو ناکالثم رولوا هلال تتسم عضو |

 هسزونلوا لقنهوخ !ندیرعرک اهدنروصورولو ا هلا لن هون ندنر دوخ ابرار د |
 هسرونلوا لقنهبرع ندرخآرک ارد چتر حالطص او لطصم اکو یک لالهالثم
 هلا لقسم عصو هدنر رهاب یخ د یار ارد بب رعتو برعماکو یکم اطالتم |[

 هنسانعم یسهو م كجا اوسم دس رعد مال اف ك ەمارز یکدم الثمرولوا ۱

 ندر دوخاراردهنسل الا *ارتشماضب اکو هت شوا هنسانعمرا عب لجر هدسراف ۱

 یک دعسالثم هسرو وا لقنهونآندیرعزک 1 ید هج ر دقت رولوا هال رخآ|
 او تندرو رخ لاو ردنج اا

 کا( هه (هعنآرةدعاف) راریدبرعم اشیا هداکور دمك ند اتم یکن ولا

۲ 
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 یر ید رکا ور دنا هد هس د نام داو ناوتسر زس هش ءاب هدنراتروص
 رک اوزاوادوخ ابرولوا اضا یذو ددع ی دوام ید یتدهحر دقت و هسزلوا

 هل رخ الو | هسرولو ا فرص دماج نع هسزاو ا ادقن ایذوددعک یزو اید

 دد یذاو امن یذرکاویک امتنا دواشآواهکنسالشہرارروتکاھ ظفلرب
 اخر دو نانخ دامن ید لاثمر دزناج تروص یکیا هدرنوب هسرولوا اضقنا یژابو

 امشواهژو رو ناو نازوراضقنای دود دع یذلانمیک اهر سو ناکو نمو
 یذیاواښا هج وب دنانتو ناناج ل دسح یراق دلو اح ور ی ذ نتو ن اج (لاوس) یک
 رکا یاهفتنانز (تد )رعاشاناج لاثمراشغاق عج ولد انتوا ناجا ذدهعم

 شو ( تس )یدنخ لاک ات لاثم ۾ ر ڪڪ شا اناج ناجرد هدش هر سو

 تااجیادفانتامتب یورمم شوخ * تفکسملقعورسنوح نام ار ید شم

 هدرا دنر وصوب ردندنلسقاغیذهسباندنلسقازجاواضعانتوناج (تاوج)

 یدرتش (لاو وس) یک اهمنجر نامسحر اهرسو نارس الثمرولو ارت اج هجو یا

 هک ٭ 1 رحر پسو نارتشزا مزبرک (تد )رعاش شهلعجو داهرتشنک اح ور
 نارازههدنعج رازه مکتنر دذاش( باوج)نم ارت تسم یاهرتشتسازهرخ

 یدنلوارستول د ناسهامونابننآهدنراهج هامو بان (لاوس)یک ی تیداو اش

 نابادک( هعطت)یدعس خر داضقناوددجت یذ هنواف ىذ هنو حور یز هلا ذه عم

 رفزا ینارونانح * ناهاشدابنوحرب كامو تب * رشح رورر دنا ید

 یذ هلسسح یرلرسوتکرس ناک (باوج ) ناهامودنااتفآ ی نوک ود« تدابع

 یدودد ید هژلمتس یراب ر روصددگدوخا رل دلوا دلو یکحام یدوحور

 نالوا عم تمالعه هلک ن الوا هیسرءاههدنونآ همی همان راد دلو اندنلسحاضمن |

 ناکدننال شم زونلوا لادا هب هسراف فاك همسرءاه هحل وا قانا نونو فلا

 أ عج تمالعی دمهرولوا طلغ ی مزا ی همسر ءاه هج رد ةت و یکن اکج اواو
 اشک ۱, ےف كنلقام تونلو افدح هسعرءاه هسلو اقحالیب رظناانهنالوا

 ردطاغ قمراب یهبیمر ءاههدنروصوب هن یکاهرعواهوسالثمروناوا

 مسا هل اهدانز هنهرءاهرب هن رخ ارضاح صا یرٹک ا(نورشعو هل هدعاف )

 تز یک «نراومزمآو هارد الدم زار ردا هداف اینعمرب برقاک او لوعفم

 رد هدا هسرافدعاوق هصار (عیآردصتم) ظفح فنی رلانعم قصار قشرافو
 لوارولوارهاظ هام جواالازاوا هرهاظ هثلث بارعاهدسراف (یوادعاق)

 یسداوارورخ یرخآ ك ملا فا ضم هدس رع میکشنرولوارورج یرتاكفاضم |

 ی
E 



 ردتصم مس ی TE دنع عن ساناز ]

 ۳۳۹ یداماضح لوا ردهز زوا عف تر درد تم ساک توخ ردەدنتاس 1

 یا .لاتهیک نو اژوب نا ظنا زاك درر لوا لامر E ا ۱
 نشرپروسکم قبقاسهن وخآرضا- سا تا یک لا رب كنظفلراک زس |
 هدنعات وب سد ەدىك زن یک ۰ سروزرو سنا دالي ردد رطم 2 دعاع دلضاضلا همهم ۱
 زلدقالنا او شااربهنب ا يان OI یک شناس و شاب الثمر د هبراج ۱
 هل سقوط هر دن حک *ایرب هن زنا دماج مسا بار یک ر اتفروراتفک الخ هرولوا |
 ردهدنناس لمصم : مسا (ستع ة صاح هد عام ) کس کدو ید عالثسر آوا ۱

 تو کس ال ها قال یه ونا هکردهلگوش لیضفتمس اکو
 تفض کن وح ردم اننا هم شم تفض (شعةسداسة دعا ) ۳ هدننادو |
 ید نورب یک اسواانا دالنمرولوا لق النا فلارب ةن وخآ انشا هشم |
 یکن ادنخال شمر داکد دمع یسلوا هداعاف ىنا غلاىمە درو صو زار دب قاتل

peersهکر دهسکر ب ترو نط منم اذکنوحرادهدصتناس بوش مم د  

 راندوش رو دایر او دوش دوخ ادشم د راف هک اب ها ا ۱

 راوهرودنهدوسوٌلانح فو یناتسلاو یزارش الت هوا قحال یسیرب ندنراطفل
 ردهاظننأس ناکم ناو نام سا (سشعهتفات هدعاف) یکراشوهورو هثسو ۱

 الثمالوا قدنال ناتسدوخاد اکه رحنا دکرد هکر ب ناکم مہ هاونامز مس هوس ۱

 نو سال هل رز اف ها یک مزاج اسم ار ۱ ۱

 ردهدنناستل 1 ما ی هدعاق) یکزازلک الثدرولو | لسم اج ناک مىشا ۱ ۱

 یک ن دیر قلا ۱ الث هلو ! فا تم یل لطفا تل ۲اا ک رد هلک تل آ ۱ مسادکنوح ۱ ۱ ۱

 رو زنند سوی مامور و ۱ ۱ ۱

 نسل اد نوک کی دو نتسنا درانکم الشم هلوا بکر دلطفلرب ن دنا هدافا ع ونو ۰ نع
 قحالنلنل هج هل ون هکردهدنناسرخست سا :(نورمتعو هیداحددعاف) ی یک ||

 یک كفنصم الثهلوا سال هم رع فاکه شن آ دوش اب یکه نا ود الشم هو | ۱

 داره قلق عج دک مسارب کت و حرد هدشناس یسزاف عجب (نورىشعو ةن اه دعا ) ۱

 دم فاران و هسنلوا |

 یرخآ كما لوا کردق ةوش یک ناغ رو نان زو نا درعالثم راررونک نوو
 هح وتفم هست ار رب مدقا ندعج تما ا هلو اده ءا دوخ اب دمو او دوخ ادم فلااب

 ۱ EE ی ی نایوتسربو نادانشا لثمرار دی هدیز | ۱



۳۷۹ 

 هنسانعمولهدن ر دانه بولوا ی: ۲ ر فصو هل وا فذس هرو کم زمن الو

 میدقت هرزوا فوصوم یتفص نالوا هلا م 2 دشت مشو فذح مهیعب تلا یداوا

 هش تو اقشالف هرولو | ل صاح لف ذحس ین هرمسکیص و تمالع ندفوصومرناو

 میدقنلادعبف هتسانعمتواقش نالوا هشه, نب یدبا تواقش شنی, یبصاییک
 هشب دنا تا الض هقش ندنو یدلوا لود واتفصتواش* فذلاو ريخأتلا ۳

 تاالض شر دنا یرللصا هکنوجردنداسقو یخد نامو ممشح هاو نمادرتو
 هاسوكنانالوا ساب و هشیدنانالوا تلالض یعب یدب | هاسس محو نمادو

 شابوول ٹی دنا تلالض فن اوربخ لاو دل دعیف هم رانعم مشح نالوا

 تمالعو دقت هرزوا ف اضم ىلا ف اضم یهاکو یداوا كي دولزۈكەراوواکتتا

 ثداعس هناسیلصای که ناخ تداعن الثمرولو | لود ح یی ؟ نالوا تفاضا

 هناتولتداعس فيل اورخ لاو ےدقتلا دعنف هتنی اهم نیا تداعسیدبا

 نکا ی رکی یفاس .ےکتردندادہقو یخ د هاشنهش هفسل ندوبیداوا هنسانعم

 فاضم پا فاض )مکن یه ها ان ارولکم دنخ رش ییدلو ا ت كن هغطق

 الثهرولو | نوا بنفت درج ے کل زت اهدافای کر ت فصو راب ره مدقت هرزوا
 ]| هم رانعم ما یمانعمرش لاو دقتل دعبف :یدبا لکبآ یلصا یک بالک

 یبکرت فصو رک دقت یهلا فاضم ( هتاخ )افت ؟قسس کودکی دین وصلکل اح

 تفو لو الا رولوا نک انتیرنآ نفاخ لاسر نووسع را لک نوسخا هدافا

 رتا یبهصق كل هز هه هبلوا هحوتفم ةزمع هدنلوا فادمرک ادکرولوا حوتفم
 یکه ب تالتسوبالکالثمرار المق دم فرح ید یدرمهو بونلوا لقن «ملا فاض

 هلن لصق هسناوا مدقتورش ات فوصومو تةص ین دمه م عفت هاف هظف> اف |

 rat | داف اشعه یبک ر ف وراز د نعد یک بامزکو باشوخ الث رد هل وب 1

 لالا فک عم هنب یدنلوا رمخ اتو دقت یدیا داش بآ یلصا یک باداش الثم

 لرکنوستنا هدافایب ینکرتافصو زکه دننزوص رخ اتو دقت یدمه یداوا

 یشدیدنکو.بونلوا لقت هتفصرخآ یسهعف هسنلو هزمه هدفوصوم نوتا

 لصفنمیراد ڪڪ رت فضوو (هسن)یکباداشو بانوخ الثمر ناق دم فز
 نکملصوهدنانمناشنءیادا هک اماف هد هسا رشا ماوغلانب هکردقن قمزاب
 هحهاک (لبم ذت) طظف> اف ردررق»لدصاو رز ع ما یدزابلصتم هدرالګ نالوا

 1 تاودا هنلوا ردصممسا نالوا هرزوا یبهعصرمضاح صا يڪ رت فصو

 هدنروص ویک سانشابونا دان الثمرولوا لصاح هلا لاخدا للا ند هرکی |

 ورک.



ro 

 دوخالوعقم مسا دوخاب لعاقمسا ندودنک لی دنتلاورمہغتلا دع هک سکر ت ۱ 1

 هکنوحراربد یمکر ت فصواک | هنلوا مهف یسانعم بوسنم مسا دوخ اب هشم ةفص 1

 ۱ هدنرادمک رت یراق ناز هکردلکد یراونموووتسم هرربح باب راوتنطف باعا 3

 ۱ نالواروک ذم سا دوشاب هکلوا مدتنالوا زو مو رجوم نالوامدقم يح 1

 أأرولوا فک طقف کوا کنوحرولوا هنسن یکی ا یعابویدان رانو هاو! فوذحم |"
 هسرولوا شت طقف ت عابر لو ادىم یندیدناز یانعم ابا فسخ .دوخاب 1

 هلا فاضم نوا فضخت قضا هلتفاضا یدبا لکب آ یلدضا یک ب الکالثم 1

 ۰ ها ار ًتو دقت رولوا ع د یی وص لکی سانعم نب ربدقتلا الکی عف یدنلو عدت 5

 فمواک اهدموق حالطصا هسرولو اهدافالا عم فشعرکاوزلک لدشوریغت هب هرانعم

 فذحو دقت نالو ارتعمه دد ہک رت فصو هک هلک ھ هرکسن دنویرارید یسکر ت

 رد دوس طقفدوخ ابرولوا هللا دقت طتفاکنوچر دپ واخ عنمدیدنالواهدشابم 1

 | الثم نالوا لا دقت طقف نع لوا رولرا ہلا ےدقت مهو فدح مهدوخان رولوا |
 | نا دننه الثم هساوا دقت یلومعم هن رزوا رضاع ما هکنوج یکن ادن 8

 یهلیب ؛زون رخ لاو عدقتلا دعبف هنسانعم لس زوس یدبا حس ناد هدنلصا

 مس ناتا دا ہد کارت یس فا کن وجردسانعم لعاث مسا هسیاوتیداوا هنسانعم
 قحا ههلوا هل و ردندلسقو خد یامرفم رک کیدنلوا هحاسد یتح ردلعاف
 موحصهایروعشالثم هدننقاددا ضع» (لاوس) ردقو فدحردراومدقت هدنول

 || دعف هرزوا یس هغمص لعاف مم ای دیا نهم مداد هدنلصا نا دنک«هلجزا ی ۲ 1

 مهر دقت م ر ا فشخلاو رخ لاو مدقتلا 1

 بهذمهکلپ رار ایتعا برود  (باوح) زلوا لاثمهعدقت طقف رونلوافذح "

 هرابتخالا وار اصبا بار اورابنعالا یوذراطتا باصا قطا ف نکلردرشآ 1
 ركام اف هد هسا سقاودنفا کردن قنرطكناددا ضمن و هتشیا هکردانشورو اور 3

 عن هتاف ناوت زلف روزت نایساو لهسا بکر ٍثنحنءلوا ت تروص |

 ناو نوخ ىلضا یک بانوخالثم نالوا هلف ذح طقف ییعد یتا "یا اشک رشا ف ۱

 نالواواو تمالعو طاقسایواونالوافطعتاداهنسانعموص ین د ناق یدبا ||
 هسا انعم و یدلوا دهم یسانعموصولن اف هکلوا تاتوخ بو دنا فدح ي ۱

 تفصتادآ یوولهدنکرتهکوجر دسانعم بوسنم مسا ابو ۱ 1

o he ENS : ۰ 
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 لصاح هللا ناکسا یامقامو فرح یلادندعر اضمرضاع مها کو جرد ءدنناس

 کرد ه.قاقتش ذکر ؛ ب لعف ( بت ل دف دعاف) یک ناد عو نا درولوا

 بع هحو تسناد یهزالئم هلوا ابآ دوش ابانآ دوخ ا بع هح دوخ ان یا هزهدنلوا

 مسا ردهدنناس لعاف م ء۱ ( هعسأت هدعاف) یکهتضادانآوهدناداناونتسناد

 لصاح هلا هداز همر ءاهرب اه دد ۱ هنک اسنونرب لوا ندنلاد ع راضم لعاف
 مسارد هدناس لوعفم مسا (هرشاعةدعاف) یک هدنشو هدننا دالثمرولوا

 هدنمدو هتسن | دالثهرولو | ل طاح هلا هدابز هنجمرءاهربهب و یضام لعف لوعفم

 یس هغبص یضامو هنسانءمیضام یسهفص لوعفم مسا یھاک (هدناف)یک

 مهف وش راقفەكاماقىدل ارزی دوس لضاف ود درولکه نس انعم لوعفم سا

 الثم هنلوا هدایز شم ظفلربهدضام نالو | هرزو ایم هغص لوعفم ےس اهکمردیا

 هکالارولوا نوجا ظفل نست هدن س هلج هدق دنلوا لاخدا هدحوم *اب هاو
 نتسنادیالتمرولوا صامت هلاضتسن | هنناوا لاحداهرانلوا یتشم ناز ام لغ

 تغلهروکد م ةدجومءا خدمه یک یلاشهاو نادیوهدشا دو دنا دیو تسنا دیو

 ءاندوخ اب هعهدوخا هواو دوخاب هد وعطف فرح هکالارولواهروسکم هدهولپپ

 وله ماد هر د تل کام افرولو مومضم اع(هدنروص و هلو | نراقم هنهدحوم

 یدک هدنناس هطس «ابوادرولوار وسکماادنونلوا هسرولوا نراقم هفرح
 هکنوح زلو ناز نکل رولوا لخ ادیلفن ی هنلتاوا تاقتثم یخ دمه جراف
 لخادهن النقتسم رولوا دم یسانعم هباکح یی هضام لاج هک وا لخ اد هب یا

 (رمدع هب داحهدعاف ) یدک هدهبکرهتاوداوب د رولوا صاخ هل هما هکلوا

  تفصدو> اب لسعاف مس هلق مس نکات ام تو انتها
 ِ هرکس ناو رکورد فا صنف قلا ها دا یبک ایوان ادالتهرولوا هم ثم

مارخو نادنخالثدرولوا یس هغص هغل اسم هسرونلوا ه دابزی دنوترب
 یک نا

 23ا5 یدنتم یر ذسنر ( رمشع هیات ذدعاف) ۳7 یدک د هطنب فا یناس میکتن

 ءار هدعن هروسکمنو رب هدع)فلارب هلن رخا ی زالو طااض

 نتسن ادالتهاردیاهداب هنکاس نوربه دعب هحوتفم لادرب م د غب هیت مته

 ك انهت و ق اید و ددا :دندمنانا دنکیآنادیرشاح صا

 [ رر هردہدنناس یک رت فصو (رشع هملان هدعاح ) باسا هقمس امیندخا

 ر
Ka 

 ۱ رمضاحسها لعف ( هنمان ءدعاف) ی کک نا دن کد یابو وک ن ا دنو نا دوکو داکنو

 ۱ تاق 2ش مورداصم (e) نوا سفت د شابا هرکی کچا هتسانعم یدلبا درک
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۳۳ 

 یکے ئاد خاددنن اد یناددنتاددنادالثمراردیا ارج ایف رمت نالوا دەشنام 1
 .هدرالګ یک دلک ی اعت هللاءاشنار ددو یان لداوسنالوا هدعراضمو (هنت[

 ع راضمردقنرههکرروم هدنحرش ناتسلکیدوس لنضاف نکل رونلواناس |
 ذخ ام هک امارلر ددیا هدنعراضم ندمآ الثمر دقتشمندی ایر دصم یس هلج هسا راوآ ۱ ا

 هنوکهن هسزغل ول یس الا دلو دصم (لاوس)رداکد ندمآردظفا ندسآ قاقتشا | ۱

 ردصملعفلا رونلوارب دقنو صرف قلا در دمربهدنروصو (باّوح)زولوا ۱

 نکا ندا لیعش میسقخ هدس رع ميکتنودلکد مزال یس !وادوجوم یان لاد م

 | یک یراکد نی ار دقتو ضرف قفاومیتشامرب هنر نکلردقوب یلبق تسمو یضام ||
 ۱ عفدیذودش نده ساف تالق سم یداممندنول بل دوس لاف د یلصاح

 | ناف رولوا قوح یسلک عفن : كلت ةعو هدحرشو یلاعت هّلا*اشنا رددلازاو

 ۱ نود ین قوه یو فازی رد اش را (معنارهدعاف)

 ندشیهد)ردآ مع ر یظفارب ندنب ا ن دشاککا| دعب بونلا یلوعفم مساكن هلک

 ردىضام تن ادالفرارالق هدنتأه كن هلک نانلىق لوهح ظا نالا ن دباب

 1۳۳ لوه ردود ے2: یتا دوخاب رار د دش هتسناد هنشلق لوهح

 سقو هسرولوا هلک ناتنلوا دارم: ییکلق لوهح ردة: راد ندش هتسلاد

 ینو لاح ی _ردهدشا- لاضتسا ین لعفو لاح ین لعف (هسماحم دعاه )ا ده لع
 اقا دم رو وتو زا اور !لاضتسا

 | ی طفل نالوا لاحتادا هدلاس ون کر دقوئرولوا هباقنم هب هشت تافل نالوا
 لاح ین دن ًاترکاو یکدیامزآ یب و دنامزاسو دناد ییودادنالشم ردمزال |

 دیاد هنس اره الت هرار دی۱ لاند هسک اره ظفارب هنل وا هسرونلوادایه لاضتساو | ۱

 بلا رم کن وجر دهد بب باغ رها لعف (هسدآس:دعاق )یک دنادن هنآ ارھو

 صا لواندءراضم لادهحهاکرولوا هلا ئارف قرف قحاردع رام لەقەنىع ›

 یھاکو 2 ةطبسالا فلالاق هنا قمار اودی اهداز فلارب نوجا تمالع هی

 الثمزاردنا ىا یئاغ ما هل هدادزوک طفل هنن را دوش اهن وار یا رها
 الم رولوا هدانزیل فلکه نلوا یسهغص عراضمیب ھاکو یکو کنادنونادب وک

 راردنا لاغداوهداز هاو اع راضم ی ظا کدی یهاکور در دان نکل یک نکیوک |

 تثاعرما هکنوحردهدنناس باغ ېن نصف (هعب اس دعاق)یبکدنادبکنیایالم |

 نادموکو اس و دنا دمالهرولوا ل صاع اهدای هحوتفم مپ هناواازوک ذم |

SSR ۱دنا دنالشم رولوا لننصا هلا هح و تف منول: ی  
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 لف هوا ناکسا هسقوف ءا" دواب لادبوئلوا فذح نو ندنرخآر دصم

 بئافدرفمرک اویکت سنادندنلننا نتن دالثمرولوا لصاس فاغدرفم یضام
 حوتفم یرخا هدتروصوډ بودی اهداب ز رک الادرب هدمبنک اسنونرپ هن رخ آ
 باغدرفمرک او یک تسناد ندنلنفل دنتسنا دالشرولوا لصاح بتاغ عج رولوا
 باعدرفم رولواروسکم یرنآ هدنروصو توروتک هتک اس هسک ءار ر

 بودیاهداب زنکاس میمربهن رنآدرقمیضامرکاو یکی سنا دالثم رولوا لصاح
 ند هروب نخ میم رکاو یک سن زادالیهرولواهدجسو ماکسم هسراردیا ح وتفم یلبقام

 ربفلا عم سرو کم یار دوبی بلا

 هدابزنددسل هدرطم غصدسراف مالکلنصح یک, ےتسنادالئمرولوا لیصاح

 ردقول قرف ل شوم هل ارک دم ید مھر دوو ا ابا هشت هکنوحزلوا

 رداکد هدا زند هغمص یتااع راضم ین د ههر دقو یرل هغص هقشب هقشد یکی یرع

 ردندردصم قاقتشا ید لءراضم رد هدا عراضم (هفلات هدعاع) ظهر او

 یلادرکاو ودیا بلق لا ها یاترکا بو دیا طاقس | فون ندر دصما دتا دکن وح

 هجر دقوب نکلراردباح وتفم یابقامكلا د لاس همه بو دنا انا هرزوا یلاحهسا

 ند با یلادردصمرک اید ما سب ردج اتع هل صفت کلب زملواافتک التاس
 راربددرواب هدنعر اضمندیرو اب الثمروئلوا فذح یتد هسک ءا هسرولوا قتشم
 هدنعراضمندانس الثمزونلوا فدح ید ق ا هسا قشم ندسشلا ادرک او

 | تدرپسالشهرار دبااشبا لعق یار هسیاقتشم ندیم ار لاد رکا وور دبد ۱

 ۱ الثمرر دا عوتفم ید فو هسیا ق تست دون لا دراو ر د درس دنر اس

 | بودا فدح یواوهسا قتسشمندواو ځلا درک اوزلریددنام هدنعراضءندنام |

 دکرک اوراراددیال اهدنعراضم ندول [الهرارروتکه حوتفم + تک ءابو فلا هست

 هب .هجوتفم مهم یاز هسا همهمءاخ رک | یلصامهسا قتشمندس ار دصم

 یهاکنس هسدانیسیکاوراربددزادنا هدنعراضنتخادنا الشمرونلوا لادا

 هب هحوتفم هاب یهاکو رار د دناد هدنعراضم نتس ادام رونلوا قز

 داخ رونلوا بلق هیاه یهاکژ ری د دیارآه دنعراضم نتسارآ الثمر ونلو |بلق

 نتشادالئترونلوا لقه ار هسا هد نشر ڪڪاو رار ددهج هدنعراضم

 | هدنعراضم نتفانالتجرونلوا بلق هب هدحومءاب هسیا اف رک اوراریددرا د هدنعراذم

 یضام هنمعد لیصفت و هدرلب خمعیندهدعراضمو (لمک) رلر د دباب

 قدح یاد نالوا عاو هدنونآ هدنرمسغ كتنئاع درع دك عراة یحاردسک

 ڪڪ س ت چچچ

 نودا
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 ارو ۱ ےکتنام یج- نوح اد دحتو ماکم نم ای۳ ىج نوح ادر فم طاع و 1

 كن هل ةعطد ےکتن نوجا بب رق نیا( تاراشاءام-ا)رظتنافرو اکہ د ثلا عطَق
 ك هات علق ےک نوجا دعب نآ نا اوا نا یج روا ڪڪ هدنعار ت

 ۱ هدنرمنع یداح تا ك هعطد ختل ا قرق منکتامناوانانآیجرولکم د

 ٠ مکن درفم کا نوجم القاع بغ هنآ ن وچی ا لقاع سکتا (تالوصوم»اع-)رولک 1

 | کناشدا درفم کوا وا حنجکت انآرواکهدناواتس كن هعطق ینزوقط رک |
 ۱ هکنوسلو | مولعم لو !هدعافردهدنناس یسدافقاقتش شا دعاوق (تلات دصقم)مجب !

 فالتخاود یردصم دوخاب ي یضام لعت نالوا لصاهدقافتشا هدس رع

 ٤ یدیدودصم راضعب یدید یضام لءفراض» ید هدسراف كلذکیک یییدنلوا

 یشدهدسراف یک ینیدناوا یدقتو مجرتهدس رغ نوار دصم نا <
 ح بابللادارطا

 ا ردرثک |یورح لردصم (لاؤس)مدلبارامتخناراقف یتلوا ردصم |[

 ِ هفورح تراک اشعا هدنسل اصا قاقتشا هدن دنع نیةقع (باوح) رولواقاقتشا

 یغیراټشا هدناسلر۵هیسد لردصمرد هعوشو ترهش قسقدرظن قحخ ار دلکد

 ْ یقالاکردراوازس ندیضامهغلوا سقم هدقاةتشاردصم یدمه ردناتملانع"

 ۱ ندنونرولوا نکاس نوفیرنآ لر دصمرب رههدسراف هک اماف هکردیندا هل نم لع

 | قو اتدوخ ابرولوا هحوتفم لاداب ردلکد يلاغندنکیا فر-نالوامدقم

 ۲۱ هنسانعم یم اترا یکن دیروابکدننم تب .كنالوا هعطقاب لاثمزولؤا هحوتفم

 | تمار لاثم هنسانعمقلا یک نداتس یکم دن ينکیآ كن هعطق یفق :رق فا لاثم
 یکه دنسماش تن هعطق یفکدا نون لاشمهنسانعم ی ارصا یکن درپسکءدرویزم |

 | کم دنس داس تن كن هسم اش هعطق واولاثم ان یکحندنأم ۱
 | فشخ مدقمنداتهسرولوا هسقوفءاتر کحاو هنسانعمقمش ویک ن دولا |
 ین ز کس كن هعطق خلا رکی هم ءاخ لاشمردمزال نک اس فرح رب ندنرافرح |

 یزکی یسهدخو کم یضام یکن یکن تاد نس لاثم یکن تخادنا کهن

 ینقرق رکن یک یا هه واکس ا تا هعطق یمزولتط
 تر ك هعطق ین دریل کت ییک نسب ی د مھر لک دنسماش تم كن همطق |

 | نتشادکهدنس داس تس كز هعطق ی دينو اهیعم نش لاشمر ولکه دسم |

 ضع (لاّوس) یک فای یخ شاد + كن هعطق ینزکس نوا اف لاثم یک |

 ردرلاشرلنا (باوح) یکندمآ التمر دلکد هززو هرّوک دمدعا وق کرآورلردصم |
 رکا رد مد ناس یضام همان هدعاع) رونلوا ناس هدر الح ییدلکیاعت ها ءاشنا |
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 جت تاد نو دو لو نعم لار کر انف شبی راو همش

 ه صو هرکی عج یا روان نالوا یا خ وسر همالک بلاسا یخ ارد ةد قرف

 یعع عار تداعو مسرى ثلا هنسانعمهرک یک او هرکر راوودوراو كيالنم

 تشا)ربدراورتشراورخ الثم لجوال و عرب یعع سماحدنوا دخ و بحاص
 هسورو هرممالثمردن تادا هللا ار ر تفل واو (رو) هنسانعم کو هو دو کول

 هنسانعهرک ارولوا طرش تادایهاکو ہن انعم یحاص تعنصوول هص>یکرو

 یوربمرفسب رک ( تد ) روس هلق رام فشک و ها لضف بس هب یبسن جش
 كنارویتفلواو ( هنرو) شابلب دنقرمضاحی.ربس بارو * نک هشیدنا باحزا

 لر همسان arb ميکتنیک الاهدس ر هسحخ ول نا همسر هو یف كونو یفوکس

 ردع + شدو مصقتز که نامه د (هعطق) ی دعس شوکه دنسداستم

 *اه(اه) دروآ یا کدناوتن سکه شیدنوادخراوازس هرو » دروا یا دخ هاکردن

 هتسانعمنابواولوارمضاحردمش تادالوارولکهن انعمحب وا لف كن هدو دم

 راب یک هج هبعک (تس) ناتا کر دکید كج هتشبا نمب را عین
 نا ردع تاداتلانا مناط ناکرت طخو تازو صراعاه« مزعزودوسالا

 ها ره میکسر دلابقتسا ینتو لاح ین دیک ات( هندی اره)رواکهدننه عج اسی رق

 تادا هلا ارو یت كناه (رع) رواکه دلو | ت كن هعطق خنک ایل اوبد هتبلا

 زا با هقوفافو نوکس كنیسویتف ك ناه (تسه) ی < لکه دیس رر درام

 * ارو یه اسم ینا طلس تسه ( تم )راطع حش هنسانعم تسا نالوا طب رتادا

 هک تس یباقم هتسانعمردراو یقضح نکل ه ارو نوح ةوهزار سک ت سد

 هد شلات : كن هعطق ینزکس مر ےہ اھ رصهدسکیآ متن هنسانعمرذقو

 هَ .هلکمروتکق ظفل مه هتلوانوج نالوا هسشت تادا (نوحم*) رظتنافرولک

 ردشفخ ندنا هلفذح كو (ویمه) رونلوا لاخدا هناوا هلک اءادردهمشتثادا

 هعفطاعواو هد ءردفطع تا دا لوارواک انعم یکیا ها ےمو یت كنه (مه)

 | ردتسنتادا الا ارو یت كنهدوده هبت ءا( راب ) عم م یعع ینا یکیندهدنکرت

 راهتشندنو (هدناف)یکرامتس دورات ور ابشهالثمرولو | تح ال هب هلک رخآ

 تازا ااناو تارمضم( ینا دصقما دصقم)ر وال ڪڪ٬ دهنسانعم بويعو ٽسو د

 هقوفءان نوحا بناع هم نیش یلص تارعضم رد هدا تالوصومو

ELSهلصعنم تارمضم یدکمد هطس یناس , رانو نوا ماکس ےم نوع  | 

 هدنرمسع یداح تس همت نت قزق ےک ر دناشدا یج نوت ادرفم بت اغیو
۱ 

 رگ - یو

 رواک
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 دنمدردودنتحاحالثم رولوایحال مرتنآماد ردتسنتادا لا لادو رک
 اراهشقندشاب هک« یدنمشوهره لد شقنرهدو (تس )یاج یک دنمروزو |
 لخ اد هنلّوا عراضم لو ارواکد انعم یکا رسک تن هدو دم مم( ) * یدندشقن ۱
 هنلوا یضام ینا یک دسانشیودنادیالتمردلاحتادار د| صصخت لاح بولو | |

 :نکیا هنسانعمیدلس تسنا دالثمرولوا نادا هبضاملاح تیاک رولوا لاد |
 اهر هناواهدنروص یکاویهاکرولوا هنسانعمیدنایدلسهسنرد تسنادی |
 دون # تساوش و تمعن مه کتا د یمه و( تد ) ییطاراراد یمه بو دیا هدابز ۱ ۱

 سلوال هدبب رعردیفت .تادا هلک كن هدو دم نو (ا)+تساریسردننویم۵

 یع روکی کا سانالثسرولوا لخادهنافصیهاکهنسانعم لکدهد یک رتیک
 (ءدئاف) یکسانشانو نادابالثمرولوا لخ ادهلاصفا یهاکو هنیسانعملکد
 ییعع نایک بصقهدب رعشق ىع لوادواک ید انع>یکیان هة شد ند نوب |
 لانحرفو لانالثمردنتسن تادا هنا فاکو یتفکنهدودع نو (كا) زازا ||

 كاسم شۈشغمو طول لوارواکى د هبانعم ج والاب هقش:ندنو (هدناف) یک ||
 فا. توچایلواهداب زارا نیرلهراب رکچ.هنچ یا كسم یعب هنسانعم ربثعو |[

 (هن) رولوا هدورقوندزاغوب هک ك لبد تلا" رولواذیذا تباع کی ونرب لدو مرا
 ردیشتتادا هل رمسک كندو دغ نون( ف) یدکهدهطبسنوت یا هلا همر ءاه |
 تادا لواردلمعتسمهرزوا هجو جوا هلصت كن هدو دعو او (او )ب هنیسانم سل 1
 ردعقاوهدمظنوا کیت یکرد ظفارولوا لخ ادهنافتشملثاوا یرثک | هکنبست ۱
 ږ دوغ اوانح یور تفناوافویور . * , دور ل دودزهدنخ هکهرابعربلد (تد) |

 یتبطل یک اتقرحاواترسحاوالشمر ولوا لیخ ادهنالک لئاوا هکرمس تا دا ینا |
 هدنماتمواابتلاث« ناو ےن نا درع کنوح ,*مزاواصخرکبع تس (تس)ا
 ترداو ظفل هقشبندنو (مدناف) لرید فک او هدنماقم کد اا الثمر دل معتسم |(
 هداشک ی عج تلا ورکی زاد نعم ناب شاو م اعط عج لواروک یخ هیانعم ۱
 واو (تاو)یربكنابلک, یککد لیا ملکه دض رم تقو تلعبحاص عیار عوتغمو ۱
 (راو) حج راف یک یلتف نانه درا نعم نالو !تادابانوو یتف كتهدو دم |
 رولوادضم نیر لانعم تسساشمو تقابل کت قایل تادا ما ارو تف كہ دو دم واو |
 یهاکو هنیسانعم بماینم ههاشو قيال هب ولو یکجا و شور اوکرزبالشم |
 | نام + . کزابلب تعشج مدصراو باصق (تس) رعاشرولو | هدمیشت تادا |
 ۱ ندنول(هدناف) رولو جالهرنآا یا دهدنروص یکی او# هدزوربابهلدو هدرکه رانق |
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 | لانمرولو | نامز منا تادامهو ناکم مسا تا دامه یکن اتس هب ااه راھ او یتف
 نیرب هک نام زنازا(تس)ظفاح هحاوخ یکم اکر رکو هاكر اب و هاکه بخو هاک ار لۆا

 هاکر صسیناث لاثم) تسنم که کت دن شروخدنسهزارف * یورمدامن ناتسسآ

 دروز) لوف هاکرابب ظفاح هکبار وضو مم( تد )ابا هلو یک هاکنشاجو هاکحصو
 ژدرازکت دا رهن دسر دو تموا دم د امم ند درو # تسنم ءاک مص سودو یمن

 ناهاکعص یه راردبااداهد هلا نونو فا | نالو ا ینا دا عج یهاکی ار وک ذمو

 هش تادا صوصخ هد راف هکنوحرولو  بذاکم ص هبا قد اص حص دا نمار د

 خراتدشوح (ت») رعاشروناوادا ممدحاولا قوفام ندعجایاد نام ھزلوا
 دکل یکی اود (هدناق) ناهافصبسنوح حرسو دہفس و ناهاکصحصقرمشم

 ردراو قرف هدنرا هناماما ردب رلت ادا ناکم م هاو نامز مس | هاک اما اتش

 امنادندلخنا لو اودرتتعم نر ڪڪ هدنفو رظمو ترفوهدنظفل نا تس هکنوح

 لامعتسا کلا هد ضر هلغمام وارابتعا لوا هدهاکهک ام افردح اتم هسکرت
 یمنرب یللایرا انعمر اسو صفت مکسرارد هاک او هاکسو هاک الثمروئلوا

 یرخآ كن هلک یتبداوا یقحالرولو !یتحال ءرننآ طفل یکی اود (هسش) رولکه دنس

 رولوا لرمه دا رحم نک اس ہا نک اسال ثمرولوا قا ہرزوا یلاح یکما
 تادا (مادک )لهذتالف رونلوا لامعتسا هلتفاضا هتسانعم سلح هاکیاجالا

 تولو هشت ءان هن ونآرولکهدننعبار تس كن هات ٌهعطقو د یینقرد ماهه نا

 ردهبانعم آب ارویتف كن هبسراف فاک ( رک ارد ون یخدیما که قالا

 ردلءاق سا تادا یار دهه ندنتفارک اهلفذح كن هرم هردط رش تادا لوا

 یس دسر ڪص ی التم (تس) یناغم اوبا هبانعم یک ارو لوا یحالەرخاااد

 | ی یکلوا * س د م جالءرا رغ ارو ره هراج تسب رک ەل یدو سج کا

 لصفت ےک واکی خد هبانعم چ و ازکه قشر ندوب (هدناف) رولوا ی عب برج

 رد دفع ندنظفل هحرک | (هجرک)رولک هدنحرشیما ار تد كن هعطق ین د نحر کب

 ؟نتسراف فاک (نیک) عخراف یدک ه دنا هطیسب فاکی یصقت(دک) قتساک

 زسکحزورولوا قحالهرخ ان ادر دست تادا هلا نونو همر سک كنه دود

 یاب دند یر (تس) یدسا م مک یکن کو نک خوشال یشمز ھلو ا لایعتنما
 دند 8 راند نک روج امت نکس ورد ورونا ار

 رداننتسا تادا هلا ارو یراعتف كر هبسر اف فاکو كم( رکم)ر دست تاداردغف#

 لنزنو یتفْلمم(دنم) ر اوا لامعتسا هد هنسانعم باش ی هاکویک الاهدسرع
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 یظقل ناثس هقشبندن (هنا)هنسانعم لمفزابو لصف شیقو صف یاب یا ک | 1

 فتا یک اقنلسا هدس رع هنسانعم قع ا هنت هوا هقرا لوارولکیخدهنانعم ترد ||

 دقت تر تفاطوربص عع (ثلات )هنسانعم كشیاردناتسآ ففخ | ۱ ۱

 الشمرولوا یبکرت فصوو رضاح صا ندنظفا ندانس ن ناکه دنا تا

 یتدینواویدز لد نات سادن دلج او نامه هن سانعم یا کوکی کن اتسلد | 1

 هدنعلاس ت لی هعطد یر یللاویدل آ ناتشزواک هدنشلا تا ل هعطق

 هنقتشمورداصم لا نو غفل نیست رام ك: هدو دم ءارو كن (ورف )دواک ۱

 » یور و ها رعاشیکنتفرورفالثمرونلوا لاخدا

 رولکیخد هبانعم ی واورف هقشدندنوب (هدناف) دا یوشورفارخرنممشج با

 "همسزاقفاک (راک ) رواکه دنحرش عباس تب كن هعطق نجوا یکی صفت ۱

 مسا نالوا هرزوا یس هغص یضامیب هاکر د هغلاسم تادا هل اارو تف كبة دو دم ۱

 هنسانعمیلل وال دا هل اینک اگ تسر الماز ولوا قحال هت رخ اردصم |

 دنلاکس (تس)یاطت میش هنسابعم تاضردر دصمنتسر هکن و > یکی ن ہد رع

 مسا هرزوا یس هغص ها یهاکو »راک تسر دوش نمش دب نمش دز راکت قوناوراک
 | هکنوجح هنسانعم ىم عتلا و لعتلا اشک یکراکز وما الد مرولوا قحال هلن رخ اردصم

 مزال یتحرولوا یدعتم مهو مزال مه لعل او ملعملا ىع ردرد- منتو مآ

 ییسنز زعرولکهدنعسأت تس لات هعطق یخ :اقزقودك غزوا نتخومآ قرءلوا ۷

 هجا ات ہک راک ور شدرکز ا شناد هوره یر دزومان و کناره ( هعطق)

 یتحالهوخا دما سا یهاکو +راکزومآ هحار نار کددول ٭راکدا وزا تسدنام |

 لصفت و هنسانعم اص لعوواشبایرغوط ها هغل بم کر اکتسارالشمزولوا 1

 ندنلسق لزاراکدرورب كح هلک هدنسن ات كتیوا هعطق هسداوا مواعم |

 مولعم (4e) لفغنالفرولوا ندنلسق ثاانراکد رک ندناسق ینا راک رهآ

 یکه دنرساوا ل راظفل راک ظوراک انو راکیتکو راکملطو زرشک وسلوآ

 ميکتنردراشقن | ماکت هم رع بودیا فرع ماوع هک امافردهسراف یرافاک اراک

 هکلاشحا دوخ ان یدنلوا طرضو دنق و دیسراق فاک اراک تس هدرلکنهرف ضع

 تب كن هعطق ینرب یر کبود شیاراک هکنوج هلوا هب رع فا لصالا ف
 ا ر ات راو راک انما یر اااه ا ازور ب زوم هدنسدانس |

 | بولو ا يڪڪرت فصو هکلوا مدقنرلپملا فاضم یدنا بلطراکو هنکراکو

O ۱كي دوام ةسراففاک (ه هاک) زیر وات باد  

 ی
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 هسش د ناتسنجو ناتساسو ناتسلکرواوا كعد كلذجو للءنسو تالاک

 هبالوكل راز لا نانسلصحمرولوا كد یربنجو یرلیئسویرب لک
 اض ازار غرهنتش ذک + رازکم اره ناه د وانا رس( تد )یمظ رم ر وئلو اره ەت

 رازاک) هدشلوا عارصم كنا تس كن دعنارهطقر رخت یظان + ل اوس «رازدوب
 هار از (باوح )یک دیفانمهقرف ول دروب (نشلکی درب قوح ی کن اتساکو

 ردناس یانعم لصاحرول رم عارموم ەق ندنکیداکهش راثعم یر ر ناس

LE hd anنح افرروس ود(مدزاب عملصاح نس هن )هد های  

 ینرب یر کک یل فف مکه ر واکی د ہبانعم ج واهقشندنو راز (هدناف)
 ميکت هنسانعم بع هنر درت تادا( کز )رو اک دنح رش یسماخ تاب كنهعطق

 هب ا ارو یتف كنة دو دم نس (راس) رولکهدناوا كن هعطق یز کر واد بع هن

 رولواقح ال ہرن آی کن اتسردناکمرم ءاتادا لو ار دلمه هرزواهحوترد
 راسفتکب (ت) راته هانعم رب زولنو خم غطبراکتوراسهوک کلم

 ردمشنتادا ینا ٭ راهانزاه دید هتفرورف هناخ مشع n رابوازاونازدروارب

 (تس)زعاشهنهانعم یک لاشمراریدراکشمالشمرولوا قحالءرخ [یتتدو |

 تسنتاداثلات دراکشمهمهو كنر هال همه هرازهدصنازا یدسدهفوکش |

 قرق یک هنسانعمواقاریوط یکراسک اخالثم کد دنمرولواقحالهرخ ارولوا
 یسانعم شار هب هلکیتیداوا حالا عیار روا ڪک دننما تر كز هغ طق ینکدا
 لاکرولوا كعدیثاب قاکیو یاب وق یکراسخرو نانا السرولوادسفم
 ین دلو ا هنسانعم نشابراتع هکرروس بو دنا صاخ فرصتیخدهدنو هدازاشا

 الثم صا هدراتروص وکم ر دیا م هف الوشیندرتفروو ادسفم نمود نوجا

 یدنلوا دقت هرزوافاضم هسلا فاضم نوعا فف یدناخرزاسوهاحراس ۱

 یرکذ و دقاکیراسخرهدنس ینکاكن هعطقیغدب هرکی لری رظان هک اماق

 یرسشت هزاح ظافلاو کر تسشم طاق یهاکت فل بر هکنوحر داکد فانماکو

 هودلوتارولکی دهن انعم جوا یلتفاراسهقشد ندنو (هدناف)لفغتالفرار دارا

 یغاهالشم یکرس هنساتعم شانى یکرتشهدسراف لج هدسرع هنسانعم

 ۱ واک ضاسوءانسوولا دص شوخ (ثلاه) یکی راکدیدراسنوکت هنالوا هغاشا

 تادا هلا نوو یتف ك هدو دم همقوفءان و یرسک كنس (ناتس)هنسانعم شوقر

 ۱ رهش یک ناتتساکوتاتسکسوناتسرهش *( لوا لاثمردنامز مسا تاداوناکم مسا

 ۱ ناتسرا مو نامسمزوناتسد ات (ینام لاثمهنس انعم یناکم لکو لع شاطو ىلع |
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 تادا لّارد هناتعم یکا هل اارو یتف كل اد( رددت نسنادیردمم هتنانعم ]| ۴
E٭ لانلوه هب  

 لوک درد هدننآو هطسمءاهدنلزنا هلک رب هدتروصو + لانچ یتفن دالفا رسز 3

 (تب) یدس مش یدک ه دنا هطیسبءاب لیست یی داف فر هر وا(
 تادا نا * تسراکردتمالبسیه اورا * تسرا شی عفاتمردابردپ |

 را وخ مدش(تس) طا رولوا لخ اد هناقت دم لاو او هرداصم لتاوا رد |

 زداصم لئاواییغفلر د(هنکن) × رکتر د مرک شجار یھر ×ز راچ یا ہراج فرو
 [| هنانعمهسناوا فذح هکرولوا نوعا ظنا نک یرتک | هعخلوا لاخداهناقتشمو
 ۱ نتفاییدالثمرولواولرد هقش عمه ضع هتشاوا ف ذعر د هع+اکز لک للخ

 ارد ظفل (هدئاف) رولوا هنسانعمقلو طق هش دنتفا نکی ا هنسانعم لارداومهف
 یب ار تس كب هعطق یا قرق لیفت ميکتنوواک ید هبانعم یدی هقشب ن دنوډ
 : یا رد SO رع هل کف كن هدو دم هل هم ءار (ار)رواکه دنحرش

  یمدا !دارادخ( ت ) ظفاح هجاوخ لعت عج لارونوالامعتسهرزواهجو
 | فنا“ ٭ دراد نارکر رسامابو تسدروخ ی رک داب کچ ساع نی اوزا ناتس
 یروط نآ کی ورکیسزا عارصمود (ته) ےلکب لاطودا ص صع عع

 هدنکر تر دلوعفهتادآ تلا ۳۰ ار یعم غ دشا لا توهشزاورب رد هک دا

 1 ءاهرهدعد نودا ح ونغم ءاي نب رخ "هرکه نماقم كن هلک نالوا ل وغفر ركنا :

 هديزرلر دو ڪڪپار دیزالثم )رز اب هک ءار بو دیار وسکمدوخ اب رارزانهنمسو ز

 یاب لاتمندربهنسنکیآهتسانهمروتک یدیزریدوام ار دیز هن سانعم هل وس 1

 | را هاوه نعد × قرغنافوطنزنکارکاخ ٭ قرشیزیرهبساخارداب(تس)
 غف عار هنسانعم هبا قرغندنسح نافوط ی اربط ند شاد لو دقاریط ۱

 ب تخارفا اعطم هاج ع( تە )حاج االومهنسنانعمیقهدس رع هکت فرظز|

 ۱ کمد کم یدر دلاع هداعطد یخ اع  تنطاس ئ عد دا تاو تلو دک باوکم

 ظفاح هجاوخ یکم سقواو هدس ر وع هک نع EE یدزود یس هکشتلود

J|۱ دش دها و نا زار کادرد ارادخ نالد بحاص حس دز دور ی لد (تبب  

 زا کتاو (ت) رعاشرارروتک ۵ نوا نان نی ارد ئاز نم داس راکت
 ]| یتعم هلا یتتسار طقف» تسوکن ه نم مش ار یتساو# شدن وک اتفاق لخ
 iie 1 تا ارو جت دو هک هم یاز نارو را ا

 [ هاش دز لینمورازاک الا و10 انکار وابا
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 (نوچ) رواک« دنحرشیلو | تب كن هعطق نر یللا یناسب ےک سر واک ی ند هیاذعم
 | ددہشت تادا لوا رواکه انعم حب وا ءلانونو لوه واوو یت كله سسراف ےح ۱

 | نع لاوس تادا یا رواکه دنس ینجواكن هعطق یف>وا ولد یکن وح میکسن
 | || هکردلدعت تادا ثلات رار دیا رعمعت هلا لاح هل هدنکر ت فیکه د رع هک لاا
 | خش بنرلا لع هانعم ییاود یک هتن هدنک تو هراجمالوذا هد رع
 *وا ناسم هقلحرد من نوح »وا ناتسدزا ۳2 ماش نوح (ت) یدعس

 || روک ذمردفنح لفذح كنون ندنظفل نو-روک ذم (وج) ردتلعتادانوح
 یوکرس مزعدا نوح (تس) ظفاح هحاوخ هشت تادا لامر واکه انعم جوا
 نع لاؤستادالاثم « درک مها وخ راکش م ششوخ یوس سفن * درکمهاوخ را

 م ارام دا نابحترادداس پیام هدابو یشن بیح اوج (تس) اضبا هلو لانا
 ىروعشلا هحرصام لع رد زاهد هلو اهنسانعم نامزو تقووح طفل هدابول

 نکس اروا یه + دوش ناف یوکنط-درعوح (تس )یدعس مش للعت تادالاشم
 یرسکوردرخهتتاداهدنتروص یتف كمج هبا هسرءاه (هح) دوش فارع ||

 یدک یلصفت ه د هط مس محودردلاّوس ندب رغ كلوقعلایوذهدنتروص |

 هنسن هله دیکر )ید شيا بو دیا فرغت برع هک ی شیا عم (یح هح) عجراف
 هدنلوا تس كشت هعطق غ دبی رک ولد هن سنج یدک اف آ هح €; وح هنسانعم

 ها ارویتف لی هدو دم لاد (راد) هنسانعم بع هنرد ګل تادا ع هحرولک

 یبک رتفصو یرثک اردففح لعاف مسا دوخاب یهاندنطعل نتساد هقشل اف 0

 رعاشیب دا هظفاحا سد عی هنسانعم یو ط ناهح یکرادناهحالثمرولوا

 یهاکن کل « هلا ل تکل دشروخ هک هاش ,یتکوردق مجورادناهج (تس)
 نارادمرکا (تس رعاش هتسانعممدا یللام یکرادلامالثمرولوا ید تسن تادا

 نوویتق كنهدود۶ لاد(ناد)تس مرک ارماعنارادمرد (تس مردار اع

 نادکمنونادوزج الثمر ولوا قحال هر هلکر خا ا غا درد ادا ناکم مسا ةصاخ هلا |

 هنن رب طقف رولو اینا دانامز مسا مهو ناکم ے۔اناتس طفل هک امافیکنادهماحو

 الثهردراو یصاصتخا یهاک هب هطاحا قورظم یتدمهیعساکر دلکد صو هخ |
 کیا نادهناخ هح ر دقت ور دلکد هل وب ناتسدرعامارارد هی اهزوط طقف نادکم

 یدعس مس هنسانعم هجوزو تد لهاو مرح یرب و هناخ بحاصیربرولکهناتنعم

 نادهقشندن و( هدناخ)دش کل شنوسنادناخ ٭ طول رسه تشکر بنا دی( تس)
 يعلب زوس یک نادنخ"الثءرولوا یک رف موو هنسانعم لسرولوارضاح صا

 عم ,



¥ 

 تاداهلصقشنهدودمةبقوفتاننم(ان)ردکعدزسمدآ سکی هنسانعم لکد مدا |
 تاغ ءادتبا نعع لوارولوالخاد هنالک لئاوا ام ادرواک هی انعمنو !قرهلوا

 نامر دش کی هقلح مدشان (تس)ظفاحی کز اهدسراذندهدنکزنم هد رع ||

 یک یاهدس رعتاعء اشنایعع یا ٭ مدان لر ادع ونزا ین دیآ مدره وب قشع

 مدنکن هی دمو کما ٭ تبس بکش مزاتو كنزا مد كب هک آ (تب) اضاهلو ۳

 دنحات ۴# تد ) هکر د تفص ەن ناهحو دردم (تس)ب اص چ تس ببح ۱

 هحوتفمةدحومءاد رهن دام كن هر نماتوب یهاک نه ددرکتابزوج یدر کی

 (ت») رعاشیک رصس اتو شات الثمراردیا دک ات نسانعم بورونک 3

 تاداثلاث ه تدصقم یس را نکہ ارد ات + امار الد لی ضو شه اوخ یکن را

 ان مدد مد دیک ناب خر درر بر و
 نقاصهدمک رتيکراهنزهدسراف الك ەد رع کرد تادا عیار ٭ دننک رز

 CA EE هرم د اطا فاش نکا (ت») یدعس شرار د

 +راوس هتشکر تشدناردات (تب) یاجانالوم هنسانعم مادام سماح * رش ||

 ینیطل یک یکم در رع هک لعت تادا سداس ٭ راطق مدرک ارتش نودرکدو
 » یوشرتعمناهج یلخ و قحدنرنات *ب یز لا وژوماس دیانت دهمزا (تس)

 لامکحردّبقوتادا عباس ردلبلعتتادااتنالوا هرم ات عارم یلصاح

 ل دع وج س دوج ضد * داب لداع ردص تساهحات (تب) لیعاسا

 (تب)گراریش لها ی رک درافناهدس رعکطرشتادا نما های * دانلماش 7

 * دوشننا دوش ناک تاق طرم % دوشنناماسب راکدوشن ناشر ربات

 نیما و لکبآ هک تدق لغ (تس) یهاشردهنانعم بەت رديت تادآ سان ِ
 رام یواز سد نم (تد)یاج ٭ تسدنآ ل صاح او ھو بآ مادکر دات ٭ تر

 تادا ا × تسک یوسو ارطاخاتوا یوس نمرطاخ ٭ تسبک یونازمه
 ماظن هجاوخ نوح (یاب د) یاکی کد ننام هد.سرافولثم هدم رع که دشت

 ایا وکی هکزاسره * نا باس دابم شف رخ توم ی بیا ا تب 3

 زکسان طفل هقشد ندرانوب .(مدناف) یاتدرادن هکنا تسب وروننط * فنار 1

 رطنن اف رولک« د نح رش ىلا تس » كن هعلقینکیا لیصفت يکیتترولک ید هب هناا

 رولوا حال هبهلک نآ اٌادردیادالیضفت سا ها ارویتف كن هقوفءا )|

 تاود ربادد روج (تس) رعاش هنس انعم ل رگ گرا اول را یکرتکورتنوزفالثم |

 کیا هقش ندنو یظعارت (هدناخ) رابرت خاش نومه شابرتنوزف » رابه

EE. 
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 ۲؟

 هانفاحشو تمزالم یرفک | کل عاف مسا تاداو هم ثم تفصتادا لا نونو یتف
 غا کن ابدتشکو نا بغا الثمر ولوا یحال هل رخآ هک ایادرولوا دمفم ینسانعم

 نوح.دراد ه«کجار تماراول د مع هج (ٽ») یدعس عیش هنسانعم یسک

 ندهلنفاحشیهاک * ناس تشک ج و دشابهک ارنارهح ومزالا هخن# ناستشر و

 هنسانعم سزوکی ڪڪ نابم دی د الثمر ولو اینا دا لعاف مس ااضح قر هلو ادرج

 رکا ورولوا درع ند هطفاع هسرولو | هن سانعم یسک اط هرک |نابساب هک اما

 قرة هکنوح رولوا نهضت ی یهوهفم هظفاحم هبرولوا هنسانعم ین

 ه كن هصک نما یب رر چ دل | ظفح ساب # هدنسب یو قط كن هعطق ینزکس

 هنس اعم نکلب یکن ادا الذمرولوا قحالنوحما تندر یهاکورواکولد

 هبانعم جو ا هقشب ندنوبنا (هدناف) ر ردکع د بو سنم هل نکا ه دکر تکنو

 هدد رع ثلا سو شورس ا یعع یا دا زاوآ یعچكنابرصتخم لوا لوا رولکتد
 N قتیییف نکلرولوا یس هوه یک یقتسفردحاعارب یزاکدىدناملاقتسف

 یتف که دح وم ءا( )رار دیا هشناک وب ړقار عشر اربد نابلا بضت هدر عو

 ىلع ندفورح هدس رعالعتسا یعع لوا ]وا رواکه انعم ترد قر هلواتادا هلا ارو

 «یون) نکن: زا نکخ اشرسرب* نجهردنر شرب نک رن( )یاب هنسانعم

 ۱ + بآ دک ب شا ازو شن بازا ہک٭ بارضج ناز کنهارب (تس) یناشو جم

 ۱ نالفرب هدنماقمهدنالف الثمیک هدهدمکر تف هد : رع ردنوجما تفرظ (فأت)

 تباه تسازسیاج هضاهرذکر به« تساوف یار اج هضات(تع) هو ررد

 یتحلوا هنوک هن هساوا عجروک ذمرب هدنزخآ هطس اب هدنلوا هلکرهدنروصو

 (تم)رعاش هنسانمسدعهدیبرع کدزن نج لات یدک هدهطب ءان

 عبار» درکزارفردناور دنس ما هل نوح * درد حالع مسرب کنم فر

 هرانعمەسنلوا طاقسارولوا لخادهرداصمو هر اقنشم لت اوا نوا ظفل نبع

 رس رس لد فزا » مترب شت آتخادناود قشع () یناملاو رنک للخ
 ےک روک ی خد هبانعم ترد نوا هقشندرلنود یظفل رب (هدناف)# دشهتسح رب

 ةدحومءاب (یب) رظتناف رولک هدنحرش یت یتکیآ كن هعطق ینرب زووا ییصفت

 ل د فالثمرار دیاربمعت هر ازم هدنک ال ةدنبارع کر دیش تادا رسک ك هدو دم

 لدی + دسرب نمزوا فصو یاو یدعس ےس هتسانعم رسلکوک یک

 اکا هدیسراغ ال : رعرولوا باس فرح هحهاکو × زاد وکه حناشن ی زا

 ا درامد در یکل کد



 ردیعج كل تسا ها لادو یوکسكیوو ین () مشابه نو ۰

 هدنوبهقیاس هل تاش الو د را هدنلتفل تسا لصارواوا حال هر" اعاد |

 ۱ كل ودند شو دنا هد شودن و کو دنوسنک دناحو درس الاثم رد هنراح د| /

 قالادنا هک رحا "آ نکی اتوا هدنرب تسا نالوا یدرفمکرولوایهاکی کی اما | 8

 نا (تم) یاس کسردنوجا ظفانسحت تسا یار دهجیدومت کلرز
 ندنوبدنا (هدناف)مهضاف» دنتس دب رحرزوناحارهوسع # دنتسدسرو هکیهورک

 فدهدس رع هنسانعمددع ناصم» ندنوالوارواک ید هب انعم تردهقش

 7 دن اعار ؛عدار همشوكبش ییعجثلات هنسانعمقاواراودسایاتیکع سو |
 توكى كىرۋ یقف كەزەك (رذنا) ر دسکی راک دید سوس هد رعرار دید كهم ۱

 رعاش یکردهدسراف ەدە دىكر تف ەد رعر دنوحما تفرظ ما ارور ىت كل ادو |

 ءاز یھاک# تسیانفردنا لاصور دنا افص٭ تسیحافص ہار نەز یسررک (ت)
 وا + تاوان ک لاا وا هشو زب دا دهد هطنسل هدحوم 1

 هم نر یدعس جش ےکتترولوا قحال یس هکر دنا هش رنآو لاد هحوفم |

 همشلا یک ییدتباریدصت هلن اونع تمعن دی نهشردنار کشو ید اتتفا

 ندن وردنا (هدنا) هللا ارجا ییصفت نکهدهدحومءانالواسانم هماقمو |
 یرکیوید(ردناردیءدکوا) ےک تت ہنس انعم کوا لواارولک ید ھب انعم یکاهقشد

 ءا )ا( نطاو لخا د ییعب نورد عع یار هدنسماح تس ك هعطق حوا ۱

 هد رعقاسا یعع لوارواک هنانعم ج وا هلصت كهدودم حوت مد وز ۱

 لاک انعم یکا یک هلا هدنکرت ر عمه رعتبحاصم عج نا یکحهراج || ۱
 شمدالد لاوحوحیشیر # نماد دمآر دوکو تفکی رک مصخ (یار) یدنخاا

 ¥ نتفردیاشنر د لاو كسا تفک قع مود سیر نارد کشک « نماداا

A CE 
 هقشندنول همک س ع ءا (هدناف) ر هد هل رلانعم یراربرب هنک سه ءانو هط ت ءاد ۱

 اونابرکاو اون برکا(تب )یمن رمم بحاصوود یعج لوارواکیخدهباتعم جوا

 دات ثلا قیساک یدیاانآ یلصا هک ماعط یععیات + ارس نیا دور رخ هنآ را

 تادا هباارو یتف كل ەدودم ةدحوم ءا (را) هن سانعم نو اوا ردهم ندنظفا |

 لو ات كن ه«طقح رب یر کب یرا انعم فا ی 09 مک

 یظفل راب هکنوح ردزرااح هسلوایبک رت فموراکشا (هدناف) نولکه دین ۱

 كنهدودع هدحومءان (نان) مند لعاف مسادوح ماندند | ۱



 ۰ هآ

 خرس لعلزا دوش » نو درک ڪڪ دنارذکب شنوکو چ (تی) وجر د ناعم اودا
 مکحردط» ر تادا لا هفوف*انو نو کس كنسو یف كن هز هه (تسا) هناوت کا
 یلصاح یکی ظفلردا هدنکر ت لصفرمض هدس رع ےک هتنردیاهدافا نسانعمریشو
 قحالرولوا حالم هلک رخآ اعاد یظفل تسا لوا ثر دراو تم جیوا هدنول
 « تسشوخ س ثندم او ید مآ( تس )اچ نو دلو ا مسا رڪ هلک ی داوا

 راو رهکه حرک (تس) هلو نوسلوا لعف لرکو ×« تسدکلد عو یور ندید[

 خش نوسلوا تادا رکو « تسدمآ غسوح راد رهک هکلب ۳ تسدمآ غستوح

 تسزتروهشم باف آز ا مرام آه تسرظن نیکسم نمربارتهکه کن از( تد )یدعس
 كتساامناد هسرولو می فرح رکایرنآ كن لک یفیداوا حال ( ین تص)
 رکاو ةقباسل !تاسالایاکرولو |ح وتفم مح فر حر و نم بولوا طقاس یسهزمه

 رولو ادم فرح هرزوآ لاس لو الا ڪک لقامو طقاس هزمه هل هسرولوا دم فرح

 زس ناتخرد لرب (تب)یدعس جش یک ت ستسارو تسوسکو تساصءالثم |
 كن هزمهدوخ اب ۽ راک در ڪڪ تفرعم تسیرتفدقروره * راشوه رظنرد
 یکی دلو هدرمض نشو رم ءان رار دیا هدا ز هحوتفم هس ءان هرکه دنطوتس
 لور و هغه دم ءا م تمواو دوخ ایک ت س یتسارو تس وسکو تساصعالثم
 هزمههرزوایلاح یرتک !هسرولوا هەر ءاهرک او یک تستساروتسوسک الثم |
 ب زا خاشیا یلک ااترسز (تس)یدنخلاکردراحوتفم هدمتسکن | ییقامو ||
 هدنسکیا هبجسرءاهوهزمهانابحایهاکو + زا تا هوسوتساهوش تکر دک |
 رصان ےکح رار د تسد هدنماقمتشاهدنب الفرار دیا لصو توئلواطاقسا ۱

 هڪ آ تسدن رفآ دزباو رد دهج ندنفل | دکدنا ارت یل تروص (ت)ورسخ ||
 فرسهدمآتمو مک فرح ( هش ) یدماتساهدن رف |یلصا < دن ارفات کرد

 ندظفلرولو | طقاسهدظخ تسا ءزمهاع اد ( ثلات ثحص ):لفغتالفر داباقم هم ۱

 تبا هدظخ هلوالصتم هب هلک نالوا هسسرءاه هدنرخآر کم یک داوا طقاس ||
 (هدناخ)رولو مهفنم درا هقباس تروص مکشز درناح هد هلو | طق اسو هدهساوا

 كنهرفق اذكر واکەد هنس انعمرطافبولو افق ندنطظفل رتسا تسا یت دمه |
 هدب رعردطرش فرح هلا ارو یرا که ك هسراف فاکو كە زە( اک |)یربکناهجب

 ماد هتشکرسناوضتما یازرببپ دشا لغد رد تلودرو تنم ما هناسهحرک ا (تدب)

 نوح



۱۹ 

 را ن ار نیا تسدز نم (هعطق) ورسخ_رصاهاشرولوا قلعیمو طول مه هر ده |

 ۱ مح دلم تسم نیا تشر × یتساقنعو امکی دید ی دآ کره هنرو ۳۹ مدشرب ناغىچ |

 ۱ تب نکا دار هر

 قحاردقو نادا ص وے هدس رعدک امافردظفل یدیاقادا هدنکرت ناتتضام |

 ۱ منت (دصولاهعارذ طم ا ملکو ) الثمرولوا مهفنم هلا ماقم ٤ هم رق | 1

 تادا راسقت : وب هغ شيا رونلوا ریسفت ود یدشسعا طی نی رلع ارد یرلسک

 دقرب هدقدلوا عقاو لاح هدس رع بک سام لعفرکم ردلکد ا هصوصخت
 لاح تب اکح تادا رول نهدق هتشيارولوا مزال ند هردقمدق دوخ ا ند هرهاط

 مسهفاق یکح یتیدلوا ا (مهرودص ترصح مهزاجو) الثمهلوا یضام

 متد فاش هر هلک رکن الوادم فرس هدنرنآ کی دی ها (شعیداح)

 هدانز هرونکم هیت ءا هرکضد دم فرح هسلوا فوصوم لا هکر دوخا

 رعاشیکو رو در ءس د اورلد یوسکو ی-وم یاصع تفاضا لائم راردیا

 ۱ + دنکب نا را یافودغباکو ا * دفا ح رش ع ورش شفلیل هما رکا(تب)

 تزور ی هاکو ییکب بوع ص۶ یش او هاسیو سکو لماعیاناد تمص لام

 اا یرخآ كفوصومؤ یرخآ تلف وطعمو یر لفاضم نوح هعس نسکو نزو

 هدلنفل نکلراردبا هدابز هع + بر هلعابش | یسهرسکه د هسب | جک فرح هکر دقن

 | نا اعم هد فورحبهکنوسلوا ماعم (هینت) اپ هدنشروو
 ِ یدلباباکترا للحو طبخ هیات هدنکنهرذ موح ںی یررعش ن ڪڪر دا

 | بوملیا بابت او حالصاو قن 7 نکما امهم ربصقتر ریتف اعت ها دمع ہکاماف
 1 ناب هدمانتمو هت با یا برات ها مدلنادن هماظننسحاو |

 مانتهاومازتلاوع و شه هک تاودآ نا هدعب بول ما ادیسو طثاسب ۱
 ح هدحومءا وهزم۵ ) 1(میکمتاودا) قیفرلا منوهو قرفوتلا هلو یدنلوا

 ۱ هنساعمیدلس بک هن)رد تیادا لرد تادا هد راف لات هدودم

 | نع ینا مایعط سنج ی لوا رز یون هنانعم ییا هقشرندنول رآ (هدناف) ||

 || تادایکا ا ہلا هست *اب(بآ) ما رنات وتا رنو ىش ناس انشا

 ۰ هبا ارویتف كنهزمه )دا( رولک هدنسداستب تنها ةعطق که ترد چت

 + قیذشیغبنور ار ناقیفر( تد )رعاشر دن ندنظفارک !نالوا طرشفرح |
 7 (زا)رواکهدهنسانعم قب هتشدندنو را (مدناف) قند وزاد رک لنز ا

 ۱ صمد قیساکرد هنسانعمز نک هد 4 طبس تاودا لا همیهمیارو یتفكنهزمه |



۱۸ 

 فرعوا مکن شزادمسهف(ت) یاجردکی د توسنم همغو هن رع یک یمو

 ءار هککرواوا یهاک « یشح نم یثرفوا مر هج شرهم فال ٭ یم نم
 شاد اندحوو ندٌشاط راردرا هدا ز نک اسنوار نوجادنک ات ةركصندتدسا

 (تس) ل ل مظنر رد نیشن سد نا هسا زا ورلرب دن ورو نکا هنسن

 U یاو * وس ی ومهرهژ یلاعل ۰ مد نیش آ مس مس نادندربت

 یلاواچ هکبونم هواړپ راد الم رار دی هدانز نونو فل رب مدقا ندابنوجم | تسن

 ناب زدداشک (تس) رعاشرونلوا داره ناسلنالوا بوسنمهراند لوارار د

 بلا قساندتسنءاب و ۹ تسد تس اواپ نتفک نم ٭ تس تساوحو

 هتلطوهرون یک ینانلطو نرو الثم زدی را ځد هدس رع اهدایز نولو

 هدمسراف یه وردسانفاک !هدنسرافردلصاهدس رع هکلب زولوا كد توشم

 نکرد هلاکو ا الثم بو دیا لادبا هب هنر ءاه یتسن ءاب هرکصن دن وو فلا

 (سداس) ءاهلا ناسف قیساکر دتقا اههزوک ذمشبسرءاهنالوا حصا

 (تن) یدعس خیس 2 رولوادسضءنتدحو كن هلک یسدلواق دال یدا تدحو ءان

 (عیاس)+ هب هدرب درب شوش تست نا منک ز زور ےن مديد نسا نا

 لئم عادن یرابدره شک هتشکن هرس (هعط») یرغن نمش یدنار کنت ا

 یرابمزرومزبزوردشاب ٭ اروا هک یکتا وا نیدلا لاج ٭ یران رهشورسخ
 لمأتفرواس نالوا ات فوقوهدسرافر دة قد قرف اما تدحوعاب ركن ءاب و

 رزلوا دشم یسانعهدا ذعتسا ات هد هلک یداو قخالدکیوا دعتسا اب (نما)
 کلم وب قوت رلانعم كح هس ولج هط وسرارد یدروخو ینف-حالثم

 همدآ نم هلنق مک تنر ولو كد ماعط راو ووش مارا
 + دنزرونزا م دولان رک !سلحرد مش (ت)یراح * ینبس یک یراکدیدیتشک

 ایم یاب تقال هکیدناتقال ءا( عس )ی واودشاب یونس یک

 یاپن دروآز (تس) تاه 1 EET ونک یک یندرواالئمرولوا

 ۱ هنسانعم کش ,فدروآ هد ول زجر اسد درب هک هضرع نارذ ٭ را هناهاش

 اأ یضام لاح تاکح (رشاع )لفغت الفر در اشعاقرفٌلدادعتساءا ءابناتقال ءابوب

 هنشانعه یداکدمآالثم رولواقحال هنن رخ [یضام لعف تاذلان یرثک اکی دا

 اراک : یف رب ثیزک (ټس) یترفرولو | هنسانعم ینا یداکه بش :دیدمآ نکا

 e ییهاک درک ناحورس دلت یدمآتلودقرک یندرکنابرق ة شوخ

 ءيةامدوخاب هروک ذه ءوض دام هدانعم هنن .نکلرولوا یقحال هم را تاذادرا

es. 
  ۱هردعم ی



۱۷ 

 هب هناورب عمش هدناتسب یدعس جش رونلوا تاک لی امو فیس نا
 ہن یا درسنا تس وراک ق شع ییا( هردم رددت ا |

 × مات مزو سا ما هد اتتسدا نم ٭ ماح هلعس تو شد زا یزب رکپ وا »:تسنایاراب | "

 الثم زلوا ماهفتسانادا نکلرولوا نمضتم نسانعم ماهفتساباط>ء ایهاکو |

 درکه ح کی دید( تس) یبطل هنسانعم یکدروکو یکدنشیاراریدیدیدویدینش | ۱

 تاعف یی هوا قحال ها ب اطخء ام اکو * رز كو یلاحودرب هلطموا ٭ رخ فرشا| 1

 رولوا نمضمودم یسانعم شمهدنک رتهدررمک تسا نالو! طب رتاداهدنسارا | $
 قاب وگو یتنساد اد نکا هل لانعم دن او درنو یر هی یداد الی

 دنتسمهکیدبادانساءان (یتات) (فا) رولوا هن رلانعمنسشاباو نسشمرو هسا د ّ

 رد زکات هدسرافلصفریضهدس رعردط» ر تادا نوضا از هدام یه 1

 رولواروسکم لنقام رک اسودنک بولوا قحالهدنسمانا دکل یک یراتفا 1

 دنا دوا »زارع لماکحرروعمه تقشع باتزا مادو (ت» )یز ربت یو قو ۱ ٣

 ءاب وب یهاکر داب یرکرز دانساء اب هد وب یلصاح و یرکرزدشأب کر اررزردق ۱

 قوشعما ول (تع)وعاشروناوافنک اهب رسک كنلبقام بونلوا فذح انس 1

 یدبا قو شعم ما اب یلصا یکم اک ان یار وت نامززا *ماهراصت ةد اتقا ن داتفانم

 نکل رولوا حال هتفص نوجا طبر هفوصوم قفص کی دیا فصوءاب (تلا) |[
 (تس) رعاش یک فاناددیهالتمردزتاجهد هسلرونکی عب لکد بحاو قوط |

 × یان اددرم كنا HE جن رکم ٭الصا شا هراج خا دنقشاع ما هد ونار نزا |
 ءان(عبار) زو هدمکر تو هد رعیربظن یی عیر دصوصخت هب یسراف طر و ناک 1
 نوسلزا بک حلر ملکی بدلوا خال رولوا قحالهبهلکزخ کی دیا زدم ۱

 یکیدرسالثم نوسلوا !دماح طبس ؛ارکهنسانعم نان وف یک یرکرزالثم :

 هتننانعم قلراضی کی یاسکشالخ» نوسلوا یقتشه طبس ل رک نسانغم یل |
 هک نکا یا سه دیوکسهنامز نیاودنشکتمقارف (تس) كب یلقازروم

 افتک ا ابرتسک ك نلىقام بوئاوا فدحاب هدنزوصو هکر ولوا یهاکد یاسکشرب

 اعادنمدب(تس) یبناکراربددبهدنماقم ید و لس هدنماقم یینالثمرونلوا |

 توی کو هدنرنآ ه شید وک نفی تیکه یرادهشیدنا

 تىن ءا( سماح )یدک هدنناس اهوا ودر ونلوا لادیا هفاک همر ءاه هکلوا قحا |
 یشوهدیسراف یک یمبالوا نوا تسن هدب رع ب ءان وف / 7

 ییرعالثم ودنک اس تنفخحا هدىسراف تنل رح نکردم! تا

1 ۱ ٩ 



AT 

 TREE دنالنمزولب زاب ارپ ییع روض« هرم شرب

 اے رص نام زو اردا انضتقا نکاس فرسر نوحانزو ترورش یه اح

 ۱ اب رص هن هک هب وشهیا طظفات لر هکلس ی هصق هکر دول حصف ار دصق قلو ا ظفلتاه

 ان ەم ها یورکتس» اشیا (تس) یتا هوا فلااص رصهنو هوا
 لاحرپ هملصاءاهوت یدبا هملصا ءاهسداس * نوخ تقارف, دشابهراصب لد یک انت
 ۱ الناهوب یدبهدناز اه حاس :کیرلاه کو هیالشم هکرزونلوا فلت ور واب زا
 ۱ لوق:مندس رع (هدناف) یکی ساھ یمهالثمر دناسهدهدافا یدعو یدوحو

 | للك الوا هسجرءاه هدنرن ؟هدنمکسلاهلکن انلون ثبات هدنخ ؟بولوا
 ۱ زعاوا هدمسراترونلوا ظفاتهدس رعتماهت یکی مانه هیلطو هرعالمم ردسک

 زی زاب هدنتروص هبم-رءاه دکرد وا رولوا زن اح هجو یک اهدنا هلو ار دصمءات 1

 تاودالنمرونقو ات ورولد زانای ت ضا دار وناوا یس هلم اهم همسر ءاهو
 دلم عتسم هرزوا هجو ر نو هاب و هالا فرس دوب ی دیرتک ایک ت داعسو

 :تدحو 7 تاست o هب ردصم 3 فصول فاٹا کر تاطش ۱

 ا ا تک ۱۰ دفع ۹ تقال ۸ کک ۷

 نک اس یالنکو بولوایحال هن رخآ زل هلکشنادهدنربره ك رلانعم وا فرح و
 ۵ وک ادم ءابتفو لوا هلو ارممض مو نی هدندعب ام کر کمرولو اروسکم لبقامو

 ماهراص قشاعنم ((تس) و عاشما او نشا اف قبس اکر در اج هدهسنقوا هحوتفم

 .لوا + اد شی یک ت سه شدتسن |دول هکره نوح ۳۹ نکیتمهمتتسناد

 :تاطخءاتهدس رج دباطخ لس صتموب ی هنت ءا وک وح دیا نوح باطخ
 یا (یابر) فوض دارد یدرکءدسراف تاعف هالس :رعلدلب اهدنکرت الثه یک

 نوڪبذزناام ةراکمھ × یدرکنوربب رهبر ادزو یدرکن وفا [حدجا سه دکنا

 اک بیام انروک.دمو ¥ یدرکنونک اته ولا سم تسر کک یدرک

 یک نیک الثدرولوا سال ىقىلىم یی هاکاشا قسناکرولوات> اله یضام

 هلو هنسنانعم نس هحن یک ینوحالنمرولو | قحال همسا یهاکهنسناتعم نسرایا

 +× یتوزفارد هشمهاداب ۱ تشیع نو دن هتفک کت سودا (ضابر) اشیا

 ناب ھاو دب ین هوش دشابر اد و زبهداتسزاکص+ م آ [نوحناممارزبهداتسا

 یتا نوا میکنند اپ نس نس یکسال نکس یورو کم

 هشاو ترورض نی کو رواکه دنرشع فا .تس كن هعطق
 ار ا نوجا مخرتو هم

 ۱ یر بودیاقایلبا هن ءاب یک اهنطقلوا نالوا لصفنمر ین نوجا تاطخ

a 
 اتم
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 فوصودنرو اسراب(تسرعانش)راردیا ادب فیش بسر بو دنا ع اشا نس 2

 كنلنقام بولوا یخ الواو هن هلک وخ RE × امةور د هدش نم یاهقضو * تت ر طظو | 3

 هدحاو لک لا رولوارغصت تادا هدندنعراناسارخ هلو | : واو یس کرس 1

 ید وب رولواموضم یلبقام هکواو نالوا عقاو ون هناکهدشاسم |
 ۶# یورو + رو دو ٭روخ الث مرولوا دم فرح هکفورعموا و لو ردهرزوا عون جوا

 یکدوشو روغ الثمزغقوا نکل روایزاهدمخ قحنا کل وهجواو یتا یک
 ال شمردتمالع هفعتوا مسلاو حفلا نیابردسمالع اما هکتمالعواو ثلا

 شيوخ الثمر دتمالع هغنقو ارسکلاو عفلا نیدوخ ان یکرهاوخو هحاوخ
 میکسر داکدهدرطمةدعاق تمالعواو هدنتروصرسکلاو خم نب نکل یکدیوخف 1

 ید ءاهلا فرح فرح طظنح اف یکی کی دلار !فنت هسرتنا ی ی رودسالا جرم

 هللصا 1 هبمسز ٥ هاز ۽ نامز رادقم ۳ تقابل تسن ۱ ردلمعتس هرزوا هحو

 اهشتالوای ءا دعامرونقوا هدئاز ءاهو هماصا+ اه حنا ند اهیدیوهدناز ۷

 هنرارح یکی ساھ هان ال شم یدبا تو ا تسن لۆاردتمالءەنخف ك نلىقام ىغا

 هرکسندنوو فلا نالوا عجب تمالع هی دیا نوجا تقابل ینا" هنسانعم بوسنم
 هنازرف هاش( تس)یرف-سع هنسانعمقیال هراهاشرار ید هناهاشالثمراررونک
 یدیانوچ ا نامزرادقم ثلان « هناد ره تسواراکه مه هک × قم ا وا مش
 هلاسو دم (تح) طظقاح هجا وخ هنسانعم را دقمهنسنوارلرد هلاسهدالنم

 نوع ها عار و ربکورغص تا ره تسد نم ه هبهلاسهدزاج بوہګو

 دنکو یوکه حرک (تس) نالس هجاوخرولوا دمفمیسانعم هفظو عب یدیا ۱
 همر ءاه سماخ »زامن هزور همه هل قو ریون یور سس *فاوطهرع همههبعک |

 کان دکردقوشزس | هدافا یعم هقش رولوا تمالع ەنى كنلقامنحن |یدنا

 هب رکو هدننالشمرزلو اروسکم هکلب زلوا ح وتفم یلبقام كن همسر ءاههدهج ظفلو ۱

 اههدتفاضا تااحو هدفص و تااع همسر ءاهون زردی د تم الع ءاه هباخ وب یک ۱

 هداتروصهزم ھر هس .رزوا یهاکرونقوا یکه روسکم هن ءایرواب زاهتتروص ۱
 یک هاشدانهد واناددنالمرونقوا یکهروسکمُ هرم بوناوا عضو ارتب نڪ |

 دیتراف فکهبسرءاجهب رولوا نحالنونو ف !نالوا عج تعالعهنب رخآ آرکاو |
 هغ ءان . ون آر او یک ناکساوش و ناکد نبالثمرونلوا لا دبا هب هج وت نا
 زا لادبا هبهر کک هسراف فاکه نسر ءاه هکاوا حال هو دصم هشت ۶ابو هش |

 ۱ هنر رزوا بسر ءاه نوح | باطخ دوخ ا ت دحو یک ی ا را ۱



 الشهرولوا دفم نی ران چم هرصئراسعاب و هلاحر ابتعاب ب وا موجتم قامو

 نوار رغ مان يکشرولوا كاد یفکیآ هسن مرد نکیآ هما ىکا عاود

 یابعت هناء نه رش کنار درک ارصهدنسداس ت تس كن هعطق یزوقط

 هما ءام هدس رع هو ټفم نو هدسسراف نونلا فر رن افرونلوا لسصقت

 EEE ؛ زاب لصتمرونلوا لاغدا هقاقتشا لئاواردهتسانعم

 هلا همر ء اه دق دناو | دصق تافص باسو تاو د ینو یک نادنوهدنا دنو دنا دیو

 ناکمء ءاجاو نامزءاساورداصمءاساوهدماسء ءاس-اهدنروصورواب زابلصفنم

 یف : ران وب هتشيا لوا یتلعتم هنل و عفم هک ل عاف ما لوشوهدنرا هغمص هغلابمو

 رهن رج( تم یشن اذه نم شوروتاا لا داد دم یلبو

 تونلوا قالا فلا هنو یهاک یلدغدشادیو یلک هدتشاد ۴ یماکو ایا د هو

 اس هد هک م تاو دا ےک تر ولوا هنسانعم لکدهدمکر رت سال هدس رعهدک دل داب

 یس هفص یشام لعفیصاوا فذحر در دصم تمالع که نک اسنون ید مکر واک

 الشمردنب ااغ عنج تمالع لادلالبقهدعراضمو هدم ضام ی دورولو النصاب
 هدنرااح لیسصفتر درا" اع عجدنا دو دنت سنا دو یضام تن ادور دص م نت سنا د

 رداصم نالوا تافل  یئاوا همان نونو همهان میم و (هلمکت )یلاعتهتنا ءاشنار 4
 ۱ یک ومانوزوماسالثمرونلوا ل ادا هب هسعء ا تافل ا قصنلوا لاخدا هبات مو

 هد اس ننک ل وار دلمعتسسمهرزوا هجو چو اواو هدام راف واولا فرح

 اعادهدن رءنکل یکی یدلوا هفط اعیندهدسرع کس رد هفطاعو او نالوا عقاو

 نک روا زابواویزفک |هدنسرافک اماترولوا هفو د انا اورولوا هجو تقم
 تلالسشمزغاوا ظلت بونلوا اننتک | لمف لس رخ كمملع فوطعم هدنلنقام

 عاشا یس همه كالع فوط عم نامزلوا هلو نزو ةرورضرکم یک ناد ندو

 راس وجات * نکرذک نم مثحورسرب (تس) یز ربت م امهر دیاناکسا یو اوو
 یهاشرونلوا ظفلت ح وتفمواویهاکت قولوا هلو ال ترو رضا ٭ ییاراس لکب

 زکدیوررطرهزا هک سوفا * انعر لکن اونینح یورکیولدکیام (تس)
 لکز تدارک هع (یوننم) یدعس خیشروناواظلتروسکمیه و تساد

 هشمه ناتساک سو# دشاب ششوزور خب نیمه لک * یروربب نمناتساکز ا ۶ قبط

 هم“ رءاهدوخاندم فرح یرخ [كيلع فوطعمرکا لصف و هتشبا « دشا شوخ

 کلش هب هفطاعو اه دتر وص تر دود هسرولوا یربندرانا کوب ردهسیازلوا

 "لو او یهاکو یکر کا جو هدنو تورو ین ونادندووسکوانسوانآ دالثمرداب ړو



 ا» لککرزوشاهح هتشکباتفآنوح ٭ یلامادزاهح-یکلاهنشدق |
 کیورهم ٭ یکشج خوش کیلرکش کشمش * یکلالهوربازباتفآربوسره ||"
 | هنسر ءاهیرنآ كمما شیداوا قحالكفاککاو ٭ یکلاش تشمزا شکم ورا 4

 | یک کدننادو كکدنبالثعووناوا لایه رع فاكره یر ۴اھ هس رولوا ا
 فاک کل دک ا هجو یک كدا دو كردن الثمرونلّوا باق هب هڪ ءاندوخ اب | 1

 نم هدس رعرولوا مسا هنتسانعممیکیهاکه انا همسر ءاهو یرتشک كن هب رع |
 هجن» دنرمسع لا وةلا قودردنر انعنداوقعل | یوذ یکم اهفتسا نهو هلوصوم ۱ 3

 دوریمسرردهکره ج .دنزنادنددهههرب شدیآ شب .نددکره(تم)یندطلیک |"
 تسک بوالوا قاشا تس نالوا طب ر تاد اه کانال ود دنکن دندو اب ۱
 ۱ کهدس زءرلواللعت تادایهکور هدنس ار تس كن هلا چاق نکشرارید ۱ 3

 | قطاراردیاداربا نوچ اط رهندهام یامقامدکرولوا طر تادا یھاکو یک داو

 فرج ملا فر ٭یابیرکب دب هنمضرع ٭ مابنتشیوخ هت کم رهو ج (تس) |
 ظقلت ح وغم بونلوا لاجدا هلاعفا ل ئاوا یع ورب ردلمەتسمەرزوا ع ول یک اسم /

 اوا ور و یکو وزوج و وكم الثمزد هتسانعمهبهان ءالءددس رءدونلوا ۱
 رده دح و مکنمرمضروللوا طظفلتح وتفم لبقامنک اسودنک بولوا قاطاهنالک |

 یک مز ماو ماد وخ ومآو مس ادالتم رولوا حالل هذ یهاکه دنروص ول ١

 | بولوا لخ اد هنلوا تاو دا حاکو یکم ردامو ل امو خسر ولو ا حال هما یھاکو |
 اا زولوا قحال هما نالوا هممرءاه هدنزنا یهاکو یک ام الثمرولوا حوتفم |
 1 الثم ردکمز ونک هتسوتفم وه هرکصندهجنرءاه نالوا حصفا هدنروضوب ح 4

 المر دراج هلو | لصو هنابقام یبم بونلوا فذح هبمزءاه نکل یکم ا ہد 7

 ۱ هدنتروضدم بلآ هتکلوا قحال هعسا نالوا دم فرح هدننآ یسدمه یکمدنب 1

 ۱ دولو ازئاجهحو جوا هدنتر وص دمواوو ۍکم اصعو ماصعالثهرولو از اج هچو کیا |

 | متشاو ےتشآ الثم ثاذکه دنٹرو صدم ابو یکم و سکو موسکو موسنک الثم |
 ۱ ىلا عج داف رونلوا ساق هنلاوحا لرم نابشسو لرد ءا لع یک ی شاو 1 ۱

 ]| (تس) طفاح هجاوخرارونلوا فذح هلس هل رقم اق مرار مت ود یهاکو امهلصافت |[

 + تسالغزورننصخاهسناطاس * تسهاکی هقوشعمو تفکر دیوربرد لک | :

 نیرو دارها حیف وردکپ نک دغمررد لکی |
 | منادو يتخانشو متنا دالثم ررر و تکه نک اس هس ءار وسکم یش امری م دقا |
 || نکاسودنکهکرولوانحالهدادعاةلکر نا ید ےم عونرب (هلهکت) یکم سانشو |[

es xoe ac rer هو ها 



1¢ 

 دوخ ابرولوا همز هاها کن وحر دلکد یلاشندحوا فرح نالوا عقاوهدنلبقام

 ردو عشنا هراس اهر رو دم فر دوخ ارور فرا

 ماتم یهاکویک شا هدنالئم ۾ لو ا هدانز همان هحوتفشههزمهرب نداهلوا

 راردبا لصوهفرحنالوا هدنلشامیش بو دیآ فذدح یبهعر اه هلمساصتقا

 مع رکاو فوم شلاصفا ل برد دوش ۷# شان درکت یانع دزمارک  (تح)رعاش ۱

 هدمد لوا هلوانزو ترورضرکم یراق مهظ ت قیساکر دو تفمهسرولوا |

 شنمرخ تقو * دیوخ درون دوش عور مکر ه(تس )یدعس مشرولوا نک اس
 نکاسندربیسکیا هداروصدم فا هسرولوا دم فر حرکاو ٭ دمح دیا هشوخ

 هداز هجن وند هک ءار ەدنابقام كەچە نش دوخاب یک شاهادالثمرواوا ٠

 روآوا نکا اسندر یسکیا به دنتر اوصدمواوو یک شاصعو شاهلدالثم راردآ

 بک ءار دوخان یک شونیکا ال هرار دیا خف یواو دوخ ابی کش وسک الثم
 هوجو نالوا هد دمواوه دنر وص دم ءابو ېک شب وسک الثمر دب |هدانز هحوتفم

 نلنسهغبص رمناح ما درع ینا مسی ک شد یتسدو شتسدالنم ردهبراج هال

 الثرولوا ردصم سا یعیرولوادسنم .قنانعع زدم بونلوا قاین رس
 لا نالوا هنسانعم هان حدمو لس یدناناتسو نادیلصا یک شیاتسو شاد

 ندهد کر هدعاف وورولواروسکماشاد یلیقامكن هبردعم نشول یداوا

 زا کیا هدسراف نادل هب رع فاک (فاکلا فرح) طفح افردهبراج

 رولوارمغصت تادا هدقدلوا قحال هیهلکر خاوا هس رعفاکل واردلمعتسم

 فاکل وابودباحوتفمهسا نکا سرک ایرنا كمسا ی دلوا حال هحرب دقت و ۱

 فل نالوا عجب تادا هفاک لوا ارکمیک. تلفطو لدیهالتمرار در ناکسا یرمغصت |

 یدعس جش لاثم هنسکی ارولو اح وتفمیشد فاکن اغز لوا هوا حال نوزو ۱

 شب دن * دنر د یس تناکد نزرف هک * دنهدیبصن تناوخزاتورب (یوننم) ۱

 نم دف زر ارزواعفا توو لوا هلوابث اغنیشو بطا اِ

 هارد ا اف عا #۷ SNE HF (تس)

 « کلاسدرخةتفشو بار من (هعطق) یب رغالٹمرار دیارسکی ناک

 سدج

 ۱ هنسانعم شارا درو شلس مو قانطا جم نشزونکم اجابت را

 ءا هرکصندفاک لوادوخاب # ردخنشدنمدرد لدهازو * ردبیب كافط ناز!

 تقو لو | هلو تدحوء او باطخء ءاوتسذءاب درک دفاک لژادوخاب < یکم



۱۱ 

 تمالع هنکاب لا دو رار د دننکه دنعجر د طاع درفم ع راضم نکو را را ۱

 لا لا هلمهملاد : (هدناف) یک. دنسانشودنادودسانشودنا دالنمر دلمتتسم |

 لادهعلوا لرصم لیقامكلاد کرد ود هدعاع هدسر اف ناسا قرف هدنناس هږم ۱ 1

 نحجاس مت ییتامرک او یکرذاموردنالثمردزناج ی یموقوا هیچم یدلمهم ||
 المردزباح هسرولو دم فوحرک او یک د نمود رهودزکالثمر دلکدز "ی هسرولوا ||

 ٭ رد شابا مط هلا یرللاشم قد باش او یک نو /

 لادا رنا درو درسود مو درکوم تسنک استاعفرحوسیولیقام اکره) |

 ازندبوذبووبوذابوپمه (تسلع؛فرصنک اس یولقاماکره(ناوخ
 لاد کردو حد اامافیدملوا ناب هکرعتم لاحهدهعطقو هکر دوش (ناوځ لاد

 ۱ءارلا فر لهذتالف هلوا هلم هم لاد هل بولوا هدمسرافناسلوب هم
 هد رعرژوا یتدنوحآ ترفرظ یهاکی کن عو نم ەد رع که طمس چ ۶ز

 ینیداوا لخا درکار ونلو الاخ دا هلک ل ثاو ات اد هطسب* ءازوبىكردەدىسرافىف

 ۱ یزورزکا ( توب یدعس حشر ولو ارو کم از فرح هسرولوا ا »فرح لوا كهل
 ۱ .انالوافلا ہدنلوارک او ٭ یدومنرتیزورلذتنادانز + یدوزفرد شنادب

 زا لاثمردعنات هنلواكتهلک نالو ایلوخدمهد رکرح هسرولوا لخ دهرجضو هتراشا

 روپشمتاتفازا مرانآ | ۴# تس رظننیکسمنمربارت هک کف از ( تیغ شیت

 تاظدسرسز ٭ ار حر دنا تمت درسن ناز (تد )حاج هرسک ل اثم * تست

 + حوتفیاهر د هک تسنهرا (ت») یاحهمت لائم ٭ ٭ ارح رنا

 قالا هنطفا 7 و*حور هک واع تسداشکوز

 رار درک تورو کر ها کف هفاکو ر و نلو ا فذح همسر ءاه یکه دنزخا توالوااا |

 نیلا ی رع رار دزا بورونکه حو تفم فا رهن هروب نع یا یهاکوهدننزورد ۱

 ردس "اعر لوا مقردهرزوآ مسق 5 یک ارولوا هقحال هن رازخا تاک هبچم نشو

 زا لادا ج نیت ناز هماطخ ءا هدماکحا عج نیش نالوا بتا غرم تو

 | هکنوحردهدناس یس اعم لوا تر دز اح ثع حوا هدنوب هکلوا بویر دق و ||

 هما ییاکور واد فم یسانعم تلوعفم بولوا حال ولە یهاک هجم ناش

 ییارولواديقمىسانعم تقاضا بولواقحالا | ۱
 ١ مداد( تع) برات هطهانعم

 نشو نان ثحم شوشو یرازو هانز وشم لفاغ × شنکفسایر دو تسدب لد | ۱
 ا دکرولوا حوتفم تقولوشرکمردنک اناما ةا

 ۱ كس ثلات تحم لات تحم رداحوتفم ییلبقام فا هتسلاهلوا هتسالنرنو فا! تالوا |

un 
۷ GC 



 ثلامثو لوا لاثمرد هبراج یخ دهدنوب هنلثروص نالوا هدواو هسرولوا دمهابرک او

 لاشم هپ تا : دبیاج رد مارک نانح تا « دیندرک تمرکم یا (ت») رعاش

 ات یم دوچ هدوخ دشاب هی مار تبتسود کرک (تی)لسعاحا لاک فا
 ءان هکنوحودهدنلادبا كن هس اطخ مقوفءات (منآدتک) دیرخت ناص تنشد

 راریددبتفرو دی درک درب ل د تدتفرو تب درک الثم بو دیا بلقهلا د یب هرو نه
 هل ر ته اکر ذکه دنر عش و لع الا هرس س دقا الوم ترضح یتحردسعل مزراوخ

 ودنک انالوم ترصح یدو یووعش ےک تنراشت اربعتوراشمز ابد دهاکرذک

 بو دی څرنصت ود دور یراق دزاد هی راطخو دنکه دوسلا هجو یی هنر هعوم

 رش )ردوا , مدان ادارباهدم اقم ولاکرت ی درقفراد دن | لقت ی د نر عش لتر مص حو

 : نآ + دش ده اون یتساررکه دش دغا ونخ تساروا دشدهاکر ذکه رک ل د (ط عم

 لفغتالفردسک ات نالوا یصاهدماکحار هلادوهتشرا *دسدراد نجورس |

 را دولوا هنوک هن ی دعندفورحر دما هل ارطت هو عهساطخ ءات هلوقمو (لاّوس)
 لاصفا نازبسلها میکنن ر در اح قالطا فرح هر هنس هلوع مو هدسراف ( باوح)

 ندفورحدوخ ا حالطصالا ق ةحاشمالف یک یراکدید فورحو تاودا هب هصقات

 هولتمربعءاه ییعب همسر اه هدنخآ هس اف ميج )4 افرح ) ردسسلغت یدع

 ۱ تر نوبت ےج دکر او لامعت سا زواهجو کیا هدتروصو بوروتک
 اار غمتءاەدس رعرولوارمخ-ت تادا هسرولو| حوتفمرارولواروسکمدوخ اترو لوا

 : تسه عا ارکرھ( تد )یدعس حشر دار عصت ےسا یک جو دنھو هجتابالثم یک

 (تس)همقفدامع ر کی د × دورنناشیرب تسا هتسشن هعو ج کن از » دورن ناب

 | دوسکم(لدنیفسایدو طخ داوس » مشچ قب دحةچودنھو لا لابخ

 1 هدنروصودرلرد هن هاب هم دنکرتیک امهدسوع ر داوس ندنربغ كاوتعلا یو هسرولوا

 | یندندطخ یعاکوزعغوقو امارواب زانهسسرءاههش نکلردزر اسید ق لمح
 تسح,الثمراردبا لصواک 1یبجوناکسا فرح نالوا هدند هام بودا فدح

 ]| ءانههک امافرولکهدننلاتتس كن هل تعطق کت یدب اتا چ یلصاهکیک
 ۱ المراررونكەنعقوم هبجسرءامهی کاک چ رد رعت تمالعهب رع ىج زس ة مر

 یهسسراف فاک یهاکو یکی راکدیدحرتهاشو جنن هنر رعت هرتهاسو هش
: 

 ادهیعف یک یراکدید خب و مالهد راسر ت لو ماکلالئمرلردب |لادناهمج

 هناطح ۷ RET (لادلافرس) سانقلا

 ده دنعجر دما قم یضام کلر دعبب تمالع هرکسند هک ا

 ررد



 هدانعم نکلرولوا قحاله رخ [تاداریدوخ (مساریابیربسغ كفاضمو كاما |
 یدنخلاکینات لا شم داب رادهکن تط رفآناهح # داراب تو مات ۱" (تب) یدعسخشلوالاشمرولواطوبرهبقیتس فاضمو یقبقح ماه[

 هدربمض نیش مکح وب هسنن * دشا صن ترک رعد » یژور لاک یسررانات (تب) ۱

 ردهدنناکر س كن هرود نهان (ینان تحع)لفغت الورظتنافردیراح ی دهدربمض مو

 تقو لوشرکم یک ییدداوا هد هقباسهلثما ےک هتنرد هنک اساماداتو هکنوح
 فلا هتسلاهلواقحالنونو فل ا نالوا عجتادا ه رخ آ كنات ل وا دکرولواح وفم

 مزبناقاس یادا مودا ناترع (ت») طظفاحهجاوخر دیا اضتقا ییعق كابقام
 هکنوحردهدنن رج تالنقام ( تل تح )ا نارو د یر دشنام ماج هجرک# مح
 رولوا مک فر راس دوخ ابرو لوا همسر ءاه از لو الاخ ت دتر وص جوا یبقام كنات

 لوا دکردوب مقاهسرولو هر ایه لبقام كنار ۱ رولوا دمفرحدوخ اب

 تخرو(تس) فام زکیوحاوخ هنلوا هدابز هلن هحوتفههزمهرب هنداه
 هلبساضتقا ماقم یفاکو ( نجورسةدازآ تاهدنمدشان# عملیو لک للمه دما

 یرغن سعش رار دنا لدصو هفر نالوا هدنلىقام یان بودا فذح ی هسوسر ءاه

 مگ ف وسزکا و (وکتسنات هسکی وردند هن« تنور دنا لعلو توقادورز (تس)
 نزو ترورضرکم هل شمالا فقس ار ولو اح وتفماعاد ییسفام كنا هسرولوا
 (تس) .ییانسمم >روللوا ناکسا تقو لوا هدنااضتقا یسلوا نک اسك نلىقام

 دم فر رکا و نا هندنام تنا هن یش دکن وح # نقب تسراوخ شوزور تاع

 هسرولوا تاع فرح نالوا ندنسنح یدنکص یس هکرح لبقام یعب هسروولوا

 رولوا دمفا اا لد امكنات كنو رلوا یلاخ ندهحو حوا ید .ه رب دن وب

 یسکیا دم فلاوایهاکه سرولوا دم فل ارکارولوا دم ءا دوخ ابرولوا دمواودوخ اب
 یدرکزابنوج ماننیدب( تس )یسودرفرونلوا ظلت قر هلو | ناعتج ناک اس ن ذرب ق

 | هحوتفم هتک ءار هرکصاددم فلا یهاکو (یام ر ل دنناوخ تاتو کب ×یاع |
 هنموودمیصاع * نارد یاصعی دشهدان نوح( تس )ییبطا داتسارار دیا هدابر

 | یرفن سمر ارولوا نعت ناک اسواووات یهاکهسرولوادمواوزک او * تداصع |
 یهاکو ( باتو بترد تو دعدناچر تو غز × مارمرکس وجمهاغوزو ردو( تس ) |
 ۾ دزاونس هکد که زر تب ٭ ارامهتسوس توربا ناک( تس ) یطلرارر و هک هو او |[

 نتشکزارکا (ت)اضیاوزلردباهدایز هحوتفم ت ابربهرکصندواویھاکو ا "
 × توفعم تشک ع وخ لدزا تسنمدوصقموح »دیوجاهوفعناربزعتمنج |



۸ 

 رظث تساردو هکنآره « دی وکب غاب نیسان و لکی تب ور (ت) یدصسع داتسا

 طظفل مست قغ ١ یک ینا هاب ینکه دس رع کد ئاز (مشع ین طب سا ر

 ناشن تفابلط )ت لا هاو را زارت نوع انزو ترورضیهاکنوعا
 یذدیک ان (مشع فلا )ناکعوک زی دندرب لعل یوسهر ¥ داشرف نیر بش بازا

 نوا نینو دنک ات هنلئاوا لاعفاورداصم ییعب یدبا نوا ق ةاقتسالا

 تافلا لئاوا کر دخاوش یکن دیک ندرکب الثمروئاوا لاج دا هدحوم ءا

 ناخ وماس الثمرونل وا لادبا هب هنن *ابرافلا هخنلوالاخ دا هن لک نالوا

 فاۋۇرى دالثمروئاوا لا دا تف هز كناکرحو یکن دنکشم و

 ۲۳9 نیت هلاشتسا یراضم هروبحاب (مُع عداد) یک کوا

 هقشدنددنک ًاتهدهراضمهکنوجیکد نکفس ورفودروماس ودسانش ودناد

 گز الان هدحومءاهدنزوص یاو (هبش )دنا صص هد هل اشَمسا

 میمدوخاهدخومءاب دوخا واودوخاب موم م فرح یا كنمک شداوآلشاد

 اعات !هدنروص ترد هنشیا یکن دىكچوندشاببونديزوو ندرونالثسهوا

 راد دنا صصات نات انش یسرافو اداروهجو ۳ رع راک اولدرونقوا موعضم

 قحافرف هنو کو هدناتساکح رش یدوسلضاف هر وفغمو موح ص هک ًاماف

 اعادراز < هدنروصره هدهرد تغل e REN زد هد هب لهب کا

 هدناخ ظفخاخ یدلد |مریومکحولد قول زاوح هج دلهحو رب رونقواروسکم

 تد عام هدنرادر وص ر مشع عنارو رمشع ٹلا عد هدنروص یناول هدحوم ءان |

 ردحاو ه درو شورت احهدمالک هعس :هسزلوا یدوم هننکاسعاقجا قاکسا

 یکی داوا خاو نراکسا یش كن |ونشهدنسداستس كنالوا عطق مکس

 هدروب نه تس یک ردلکد زا الصا هسرولوا ىد وم سر عافحازک اماق

 ردهس اظخ«اسلا فرح لفغتالف کیی داوابحاو كي رت سان كن ناو
 E لوا ٹکر دراو ثحم تردهدنول یلصاحرولوا قحال هب هلک رخآ ۱

 تنلوخفمبزلواقحال هنن رحاوا لاعفایب هاك طبس لب ۳

 یمظاد رم لوا ل اة در ذعر اضم تدس انت دد زوو ادم یناتعم

 لاثم# نامتو ردفکبر ءس لک کا چ ناتسودزا تقرا تد: د شود( تس )

 ± تدب قشاع ةە رکدشا کناهو تد کره هداتفادوشم و رس

 یدعستشروآوا دنقم اد اعم لاق ا بولوا حال هنن رخاوا اما یحاکو

 لعفکرزلوا یهاکو (ر ابی تجونار هدکتاضفی را دهان تب رت ناربابادخ (تع)

 a E اس کا ام جرم ها کت عمه حر حج E ست تصحیح
 تالداع



 برد ورا رویا ۱ 9

 ۱ ردهناکردنوحا العتسا ینا ءا تفرظ یواءاب ب هکنوچ ردکید اخرس ور | ۳

 || یتعن هدوااشمیتس كل اب ارت و اک واوا مواعم (هسنل) ردن راهن رقرب هللا
 هدنوب هسلوا عقاو نلاشمادوخ ابر دهدنوننآ هحوتفمهدحومءاهدنلو | لر ۱

 یمالو هدکنعرف موح رم یروعش لوا لوق ردراو لوق هرزوا هحو جوا ||
 طفل نیس قخارد راهدناز یلاشماو یلتهلردو یظفارب هدنحرش ناتساک ىلج

 || نالوادضم یتبفرظ یانعهو یالعتتسایانعم لصاردرا شلو اقام ا نوعا |
 فات لوقرا» دلبا محو م کتو درد هحوتفم ءدبحوم ءا نالوا لاخدا هلا

 دناز نعت راد دابا 2 - هلسکع هب رد جناضم بحاصو مود س یرورس ِ

 اش لاک ثلا لو راب دندر دال نالوادمفم انعم لصارداخادنالوا 1

 ندتحالو لخاد نانلوا مسهف ندنرام راک: رانو ںح اصو كن ہداز |
 دیعموالعتسا دنبشم هدبحوم*اب نعد لخادهکنوح ردرادنعمو دمعم یر ره

 ت ناص ؟یسراردیا رعت 7 هللا ی طفله دو یبتقاهرزوا ندراناهدمک رت ردنش ر ظ
 رد ظفل < اهن زالکه تس نا هصن که ما ب ٭ یا هرزوا ىلع هنام س ف هد ف نو ال |

 نوتى یععرب طظفار دکع دے او لخ اد یعد نور دنا نع ۱

 هرزوایسالابشقلخ ربقلخرسد  هنسابنعمهدنما هک و ک ارت رد اظ بش
 ید یلوارسریپ و بئردبهجلواادینعمهدیس ی( لاوتم) رد هنساشعم
 لکدالعتبسا تاداوفرظتادا هکردق هنهحریدقتو رب ظفاورد ظفل (باوح) |
 غلو« رکن الاوم كتاو دا رهالا سفن فو بولو اهدنا د| تروص نک هدهسا |

 تاران باید هدبسراف ییدمه یدناوا تداعر هب هدروص بناح نامه

 تشرظ دیفموالعتسادسفمهدحوم* اب کمر دیا نظ ب وشرتف قیعتردرفاوت
 نوجا لب لعت (عیبایم) كل. ہل هلن حلم هاتف هلوا ىرەت رق رد ظفاو رب ظل هوا

 درد نم دس مک دآ ر کم دون ضد یزد رسم : (تس) رعاش یدنا ۱

 مطخ ناتسلینس (تب) رعاسیدیا نوح ا صیصخت ( نما )نالد كنس عسج /

 یصصخعو للعتو ٭ همه دس اطخ یوهآ هکدسآنع * زونهتسشکن كشخ |

 ه دیس . رع یدیا نوا تاغ ءادتبا(عس سا )یک نوحه دسراف مال ەد رعەدەدائا|

 لک ی اجنا(سشاع) یک زاهدسرافنم |

 هتفر برفعات قرم رکرهم توس شر هموازو خو( تب رعایت آ ۱ ۱

 یکن وج هدسراف هحوتفم فاکهدب رعیدیاتوجما همشن(مشعیداح) ما|



 فاز زيو اتلاف همزالمفلاوب هسلب # دوزادوزشوکم کالهرد * دومرف

 داش ز دانشور هس , رایحاص ماقا ذمهدنسز اف قرفردیرقا هن ررر هباشء

 لعافم .آ هاو | نخالنک اسفاا ه ونآ مضاح صا نامزره رک ف انت افاا

 HE اونلشو * اس و ۷# انادالنمرولو ادم سان عم هشم تفصدوخاب

 نادنخالمزونلو | قالا یدنونرب هرکس درو نع فلا توالوادصق هغااسم
 هجاوخرواوا دم نسانعم تسنایهکت سن فلا عباس داس یک« ناناتونامارو

 دنک أتهدنروصوت ی هک دنآیم یسش E هدژم (عارصم) طاس

 اڑا داتقا سر ھا ات داتقا هک ادنمروز ان (تم)یدسا ےکحرولوا تس تادا

 بو دا نط عج - نظف ادنمروژرلناسواهاک ند هققدول + تخع درک یرواب

 حاو هر فاا نما ردعزامحراب دید ر دهفشندنا دنمروز

 مدول زیحاتیلکنماتفکپ (تس) یدعسمش راک لاخ هباعمهساوا طاتسارولوا

 (هعطق) قتیقدداتسارولوا EES ركىلو ×

 بسارب * اواوس تداعس بسارب یدرکوح * تلودسارا نع-ددوش هداس

 لوار اوسهد هعطقو چ ازاوس تد اعسزا نور دنا تسدب « یرا دو یراوستداعس

 خم سام نجرب تسدردس رع هلنارمسک ینا راوسهتساتعمولت اردسراف

 ءانلافرح ردهنفاف لیمکتاننزو فتا ر دظفل نس ادوصتم نددناز او

 تاعتسا £ مس ۳ تساصم ۲ قاصلا ۱ ردلمعتسمهررواهحو تردنوا

 هدناز ا ۲ همشت ۱ ۱ اهن ۰ ادم 1٩ صصخ ۸ لملعت ۷ العتسا 1 تفرط 0

UITاروص تر دنواوب لابقتسالابع راضم صصخت ۱ ۶ قاقتسالای ءددنک أ * 

 رذ هرونکم ه درلنو وص یکهزکض کیا رد هحوتفمیراد كلرانک لوا یکا نوا

 درکنرظت شلاصرابدکدش کی شاع(تب) ظفاح هج اوخ یدیانو یا قالا لزا
 هدس رعیدنا نوعا تبحاضم ینا ) تسه بمط هت رکو تس درد هجاوخ یا

 ینامز تفرک اوه ٭ ییات رربت کهرزاو مهر و لاس (تبب) اضباهلو هنسانعمعم
 مدققعوراناحع (تس) اد اولو یدیانوجما ےدق (ٹلا )تست لاعىلو

 یدنانوج ا تناعتسا میار) تست تلو د یاعد ماحول د سنو م هک تسر ددهعو

 تردوب * ظ وفعحول رب ل3ن وج یا ٭رتاف درد مران تشع مس رول (تس) رغاش

 .یدبانوجمآ تیفرظ (سماخ) ردنا هداغا هروسکم هدحومءان هدس رع یانعم

 تادعزاپمنادودب کیم رکی ا (تس) ناس هجا وخ یکرد هد سر اقف هدس رع

 ییا راف رهظ یدیا نوجا العتسا (سداس) دیزوتفالخ داننىمزیور همدرد



 هد رو بوم ید ناخ ب رود زود نکات رم دنک روس ور ق5 لک

 || یودرفمکحرولوا لخادهنلوا تاودا رلریدهبش فلااک | رولوا دم یسانعم
 ادنهدنس و ادخزا سرب یسرتن نمزارک * اشکر وشک دوج هاشابا (تس) |

 # یاد ذک دش هتفهود هادربا (ت) اضناهلورکید لاثمروئلوا مهفهنساذعم 1

 هکهمومطم فلا تلا ر د راتسرب عج هاد هدنن ول * یاجراوازس كيرهدننق رک
 قلخرکا(تس) كصمداتسا هنسانعمب هنراربدا الثمر د ماهفتسا بت فرح ا
 ۰ نالوا طبوتسه هلک طساوا× ناوک ادن وکورفتدناوخ × ناب وج دنش انارت |[
 یکداریموداّک الثمرولوا هدنناسسفاغ رها یرثک ارونلوآ همست و درارقسا فلا 1

 | یاب شنمشدانادش (تس) یدهس خشرونلو لاخدا هنظس وهلکالوااعد الاغ
 حوتفملمقام نالواقحالم, هکر خاو % دشاسن نلا رب تسود شک ہک دارا 3

 لا ردنوحا ادن لوا روناوالامعتساهرزوا هحوزکسفلاو ردفلا نالواذدم فرخ[
 الدرش اکرم ارکداداورسخ (ته))طفامن هحاوشرولوا حال هب یدانم هلک ر خآ
 بونلوا قاما ید هادا ادن فلاو هدلحشضع + ینازر اره عاوتا و لاجیا #

 یدکرباشخب »نی رز ماج درک دل ربا (تبم) اشیا لورولوا فوذعیداشم /[
 هئاغتسا فا یناردنوصاادندمک ات نالوا مصا هدنروصو نکل »دشاسنرز شک |

 سد ٭ تفر تسدر ماشع کا" سحوادرد (ت) یدعس ےس رد هیدن فااو ۴ ۱

 ۱ هنناس هک سه تانک ضمن ییعب ر دلش ول فا | ثلا ۶: تسودنانع مرتکب کسر 3

 الثمرولوا لسوکع | هلکر ی هلک ی یایحاصیعم تشب هقشد یماحررزونک |[
 || نسانعمتاواسمودباقمدکتاو اسم فاو باقم فلا عیار یک انارو ٭ بارس |
 | توروتکه نکاسفاهت ارا لو ۲ سنجر هلک کن اهکنقو لوشرولوادہفم |

 جش یک مناصب وب رسارسو ٭ كنداکندو بلال # الثمار دیا یک لک رب
 ٭ تسراخ ہک ااو یاب هنهرب * تسراز هل الرسارس هح رکن اهج ( تش )یدعس |
 هدرالګ یتیداوا عقاو یلصا-رولوادمفم یتسانعم تمزالم رکهمزالمفلاسماح |

 نانلوا کر ت هلکنا لوا لءافیرب كن هلک یکاالثم هکر دیا هدافآ نعم عور |

 (تی) ین ادا هقویدهمزالم شهلا یا یک یدک لک
 یسانعمرپ لتمزالءو « شوصراصدنزناداس هب * شوداشودودره دندمسرات
 ٭ دنخ ادن ےتخینآ مهرد (تبر) ایا ءاورواوا لوطن هر لعاف میت
 | هی دوک ذر لوکی دشراه هبازیرب رب به دنچ نوک هنانفنم نوخو نم
 سان یرکز هش (تس) اضیا هلوردنبکی سانعمیاسلاءاب ید یسانعمربو

 د ۳ ا تپ
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 دم فرح هک امافیدنلوا نابود ینوکس كو اوو تف كنوژورون یدنلو ان اب ود
 دشاالثم یدناوا انک | هاکنابونلوا فصو هللا دودم فرح یکەدنلقام
 همش كن هدو دم هدحوم اب ندوب یدنلوا ناس وید هلع كن : هدو دم دحوم ءان

 هلوهحا فرو واو فر ناتو ابواب زانءدطخ اما یدنلواناسواد

 ءاش رهاوخ الثم یدنلوا م.رسنراام ناتلوا لاما اعنا یدنلوانابود
 ناس ود ها تمالع فااو ثمالعواوو یعلاما ےضلاو مه یا

 هبا هز یرحاه ناشقوا بولوا تمالع هنعف كنلبفام طدف ارشاع یدنلوا

 نان )ده اشاد ارهلکنانلوارکد هدنتمرتک | رنشع یاس یدئاوافصو
 ندققدءاشا رش ینا یدنلوآلاجاو رک د یرلانعم هقش هدد تونلوا

 یدنلوا رسعتوربفت لاک هحابقو هيلهس ويد نو سلوا ماع عف بو دیار ذج

 مازنلا یزک ذراب ره رک یدنلوا هبش" و ر هع مییانصا اج ع تلا

 دو فتا نو هاو لس قو ا یدتلوا

 هسراف تاودا لو د هة هرد هب صهرزوادصقم ترد (همدقم) ققعلا ةمزا

 دعاوق ثلا دصقم ردهدنفح تالوصوهو تارمض یناادصقم ر ده دنقح

 7 تاودا( لوادصقم) ردهدنناس هسفندناوفزارب عیار دصقم ردهدنقح قاقتشا
 مق یکا یناعم فور هدسرعهکنوسلو مواعم فو لا ها نمو یدبا هدا
 ۱ نمالثم همک سه یربیکاادتبا مالوهراج مالوهراج ءانالثم هط س یرر دهرزوا

 هطس یرزدهرزوا مسق یکنایشدهدسراق كاذک یک هماهفتسا لهوءراج

 fie ل سرد جتنا ردرانوب هکر دفر- حوا نوای دیا هط ءب لوا ےسق ہک هیرب

 | هس ۲ هرعت ۱ رونلوالامعتساهرزواهحو یکی انوا فلا فرح ی هو ن
 ۱۰ همزالس۹لاقم ۸لسو ۷ هلاغتسا 1۱ دن هرارقسا  یاهفتسا بت ۳

 هدلتسضه لرلان عمو یا فرح و لصاطاو دناز ! تب ۱۱ فاصتا

 : دو واک ه لک طساوا هدنسضه ورولوا لخادهب هلک لئاوا

 کا هکهحوتفم فلا لوتار دون ج وا نالوا لخادږلث اوارولوا قالب هلک واوا

 ]| دودم یهاکر اردبا لاخ دا هتلت وا لاعفاورداصم معیارعشراریدهب رعت فلا
 للخ هناتعم« ]وا یراع ندنا هک نالوا یلوخ دمرولوا عقاو هووصت۰ یب هاکو

 | (ت) کدوزداتساهدودم لانمرونلوا همست وید رن لاکا ,E زاک
 ندشوکش یلصا #نانیمه دنا دخ و کشا + نا دیابز اوا یابد دزک:تو-

 ار رج یا( تس )سطل ها ءرو قم قاشمو دو دصم هتس اتعم اجر وس یدنا

 مس



 یر ذو نیو شا اش لسووماعو صاخغددنسپو مانا لوبقم برا تمار <[ ۱

 هکنوحر دم هنادعا ددنمزاسن ندنرا همنس شنممراکم یز هرو نیرف | رازهدص |
 هل رل نروتسدرو تلادءروهظهدرادودوهرزواروک ذمزرطزیدنفا هلاراشم ||

 قوطنم ٭ لئاوالا هعطمست مل اع ت ال هنامز ثي دعا تنک ناو ناو (رعش) |[

 تافصیلاعتاد ربا ها هفاک ملا یلوو ارزولافطق ینافهتارقاو یباسیفالسا "

 نیش هراس هدنرل هناف وطع هب او امه هب اس > تولوا تاج یاس تانحوا 1

 اسنمایستو لوفغندناسناودالواو باح اوناطوا لوتعباصانالبروس

 ناب مالت 3 مهنوضنارغ م مف ب :عالو (رعش) هژرب لوحد ندنتاعالعاا

 لا وام (رعش) هلفلو ا یرللاح بسح ینو تغالب نومض »* نطولاو ةبحالا 3

 مال الا و « نع:ردرعم الا لاونف «ءاضس مولربمالا لاونک + عسر تقو مامغل | 1
 رداهنلا لوا طاق عاما عورتم یب دنلوازاوملد زادر ادص هلس هن ارت ءام ةرطق م

 ندنودرود هراکمنی رادول ااضدومدوحو یراترضح یلاعتوهناصسقحنابه ۱

 نیرلهاوخدی دل اب و نوزفانیرللاسقاو تع نامرالاورو هد لای دمو توصم ]|
 هدحر شول هکنوساوا مولعم هرکه دن و # نعماب نیما هلي نو زوراوخ ۱

 هلوا شکافصهس رظانهوداوادیفم یراصتخا مه هکیدنلوا مازتلا طورشزارب

 ی اقتسا دعاوقو اودا قاب دار دقت همدقمرالوا

 یدنلوا هلاحا هب هروک. دمهم دقم تاق اقتشایناممو تاوداو فور فاعماتات

 الشم یدنلوا هلاح | هدنقحالو قیاس هن راعضو م تاد رف م یرلازحا كم اک مالا |
 هدننلاب تس كی هتشلات 4 طق و دیک نوح هکنوح هنسانعم یک ذکر مم نوح

 راع ۸رابعولتمرز که داوا تا كن هسماح هعطق ول د ش تبسم یب یدک
! 

 قالطا دمقالب هل هم فورح هدنن اس تالک تاک س اهیارهرتاسهنع قو یدنلوا ۱

 ك هدو دم ءارو دس سو رم الثم یدنلوا دقت هبچ* فو رح بونلوارکذ هرزوا | ۹

 تا یر و ومق ةرحاناسماخیدناواناس ولد هبا جم نشو یر هم ۱
 نالوا صو غ هر یسراف اسداس یدناوا دقن هبا هش تانثمقرح ابهسقوف ۱

 ولد ابا همسراف فاکو همسر افاب راکدرور التم یدنلوا دنس با هببسرافراذرح | ۱
 ناب هللا همسراف رج نوح یدنلوا ناس ودد هبا همسر اف ی ازهلاژ ى دنلوا ناس | | £

 ور انا ر الا یهسرعلرافرح وب ہک امافیدنلوا |

 ك هدحومء ا ندیزروالشم یدنلوا نا یک حح فور نل فو رو تلع | ۰

 هل ڪق كن هدو دو اووی ۷ محرم اوج یدناواناہ وید یتف لو اوویرسک |
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 . چسب رو ٭ ناک اما مقر اسو aE ال نا

 قیافح قبافد موم شورا اد ماارف مل نارورنهناسم ڪس روو

 تاماست یاری ناتسراهبو ی تاواص یارآ ناتساکو ٭  سورفرز ها یلاعت

 لا بئاصیًآروذو تکوشلهاو × هتسارآ هنا یو بانحرمطلا قطنم بحاص

 هر دقو هر ها لاط رب رغ ظانهرکءندقدناق # هت سازان هلا یوفطصم
 رقفول هدنمامتا قع كنس ەفع زمغیدلوا شک هماخ هنحرشول یراترشح

 هعاضبلالبق دا ران !شااقلا نح رش هناکلا ندتاخ دجادسلاریصقتر
 نا دمصو مادقاهزحان حرشوهدلاحزمغر وا هعارضل رثکو هعارلارمسکتمو
 هلسلو | ماش ایا دیوهو ماتا یار ذب هک اماف یداوا مانتخ اءدسرمالعلا الا
 هد ڪڪ نسعو شاناشسقولو نی رفا یار ۶ یارغط هساشنتح الم ناونع

 E باطخ یناثم یالعم تاذو باصتیلاعمبانح ینا یساروس

 عامه یکرب مرکیناح ممشیکاح رب رگ هلقم نا رب رقت ناصر دنوطسرآ

 ۲ ak اب دتلو یس هل دام لس دود فا فلاندنرعش جرات

 ةوالع عم شع متل اا فرصتمو دما تالویالاو لاو نو امهنداعمنیما

 اشامو درام یاعتهلنا مس اشا فسول نالیروس دمار كلام د نح

 رت لاح اىن یرکاجروک حرشنوسلوا هح هعفدرب ولو یا نمدنفا

Rp ارڪص 
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 هتفس در هک نوح نڪ“ حب ر دزا هم طق

 هدودات کدر ب صد شفرحر ه هع طق نیکتر هح

 یر رک: د لد یاب ردزرهوک عطف

 ی داوام اما یکسم هفع لید هل. راتو



 رورفل دندورزور نو>مد هد رو طقسا

 هو صادر هکب آ نوج هعاعق
 سوهرتمنک هننسر دار هد. “عطق

 ا و ل درد نکا ني نم نم ردو

 صاخو صااشو لا تسن الفقد( مز

 ضارغازا یر هنس ناو 2 د اضرد هعاق
 طارفا دد تس وز هک اطرد هعطق

 طظافل نیکنر همه ره اش هک اثر د هعطق

 عاعشاا در ۱ زن وح نامعو یع رد هعطق

 غ ورف تسعطو لد نم نغرد ههطق

 غام در ددرآ توقرمنع کوب نوح ثعاعق

 فدصوح رب رهک ز اف رد هعطت

  قنورب ما هعطت نیا ت فا هوک خرمس
 كتررمسک ادنک ار ی٥ هک ی اک ٌهعطق

 لا تسناه شا امه مالرد هعامت
 مقررد ميهزا ماهد.ثک ارهعطق نیا
 ماٌشمرددهد یوب زن لا هو هعطت

 ن دمهفناناشما هعطق نبا دون نون فرحز
 ناراب ره زا ناباش هعطق با
 نک یالایب هدر حاج نوح هءعطق

 نادر دق دنا ثم شر دق دکره وک طق
 نوع هوشع نینح ت دن٤۶ بو 4 طق

 ون غش وابونوچو اورد هم
 هاش ےہ دب ههطنسا تساش روکویمه

 هنس اوجار شنادراسخر ما هعطق نیا دوب

 هششرد یلکو چ۵ طخ
 هتسجول یاهعرمهع انور هعطت ن ااو



 بالا تسرهف
 تاعطقدادءت هنر

 ادت ازا فلا یرحردهمعرشهطق | ۱۱۰۸۸ ||

 انعرو بوش و شن رو لمکلد هعطق

 ادانکن ردن زالهطقا ۸
 باداشلکنوح دز هنکنا هع نیا | ۱۸
 تاک نیا یازفۆر همورهه نوح “طق | ۹

 باباتویادا بوش مردان طق 1۱۱ 7

 تا قثورو داد نف ۷۱ ۱ ه

 تر تمعنزا بھ ا و«طقا ما ۱۶۵

 تسخر ەد ات هم نوح كلا عطف | ۾ | ۹
 تشو شح ول رسرپ ها رو /ا ۰ ۱۹

 برع یا مظارد هعطق ۱۲" ۱۱ ۷۹

 ثاربا تفاطا هدرکن حس ارد هعطق ۱!" ۱۱

 کو ج رهوکر حر د عطف ۱ ۳۱

 حاصوح نازورف ت سار باحر د هعطق

 خاساتسانکب ویاخرکشوحاخرد هعطق | ۱۵ ۳

 داشناما هدرک لاد فرحردهعطقولسد هح ۱ ۱ ۹

 ۱ دند لکشمره دزن ردا داره هعطق ۱۷۱۹

 , داذلتسا یک هکر ساو لادردهعطق | ۱۸| ۹
 ۹ رامتنکنر همز اار ەس ارتعطد | ۱۹| ۸
 رتسک تفاطا نانعاتعنصاب هعطق | ۲ ۰۱ ۳

cI 4دون ازوح تارا هعطق تنم نا  
 رهوکز ار رمفا نوح هن اه اش طق نیا یهز

 رب زا ار هعطق نیا درکه کم آ دشام کش وخز | ۲۳| ۶
 را وز ناهسر د تاک ر ولت وت "بی ۲۶۱ ۹ |

 هه کوس ارا دد رگ رس هعطق سا | ۱ 5 | ۲٩

fزار هنککه دشا د رهکز ازرد هغطق ۰۱|  



 زورفل دندورزور نو مد هد: رف طق نبا

 یهو صادر هک ب آ نوج عاق
 سوهرتمنک هنر دار هن.سعطق

 سد ون لدرد گنا نیامنشرد هعطق

 نضال وا تسن اصطقد ام َ
 ضارغازا ی هنس ناو شد اضرد هعطق

 طارفا دم تس وخز هک اطرد هعطق
 طظافل نیک همه رها هک اضرد هعطق
 عاعشاا طخز ارهمنوح نامعو نع رد هعطق

 غورف ت عطول د نم ن يغرد هعطق

 عامدرددرا توقرمنء یو نوح هعطق

 فدصوح ر رهک راف رد هچطت

  قنورب ما هعطق نیا ت دفا هوک غرمس
 كنررسک ادنک ار جم هک ی اک عطق
 لا تسناهص شا امه مالر د هعاعت
 مقررد ميهزا ماهد.ثک ارهعطق نیا

 ما شمر دده د یو زن لس هوح هعطق

 ندم هف نا اسما هعطق نبا دون نو نواز

 ناراب ره زا ناباش هعطقنبا
 نک یالاسهد:بح هاچ نوح هعطق

 نادر دق د سان شم شر دق هکرد وک یو

 نوع هوشع نینح ت دن عع بوش 4 طق

 ونیمخوبنوجو ورد همطق
 هاش ےہ دب ههطنسا تساش روکو عمه

 0 هننآوحارشنادراسخر ما هعطقنيا دو
 ۱ هسسرد یلکو مه همت

 هتسحول یاهعرمصع انعر هعطت نب ااو



 بالا تسرهف
 ناعطقدادعت همك

 ادت ازا فلا فرحردهمعرش “طق | ۱۱۰۸۸ |ا

 انعرو بوش و شدند و لیکل د هعطق ن

 ادانکنر دنس زط | ۸

 ٤

O 

 با داش لکن وحاب ز هنکناب هع نیا

 تاناتویادا بو هر داب طق
4 

Yj 1oبا قثورو دن یاد هل  

 ںر تہ عنز ا بک | و “طق ۸

 تسخزرهدن ات هم نوح تا ات هلک او
LETتشو شح ولر سرب لخاروا هکهعطق  

 برءیاتغا مظنرد هعطق | ۱۱۱ ۹

 تارا تفاطا هکر مرد هملق ۱! ۲۱

EWIYAکوج ردو کر میحر دٌهعطق  

 جامصوح نازورف تدار باحر د هءطق

 خاساتسانکی ویاخرکشوحاخرد هعطق | ۱۵ ۳

 دانا ما الاد ف رر دةم انده | ۱ ۹
 ١ دنسب لک ثمره درنر دا دازمهم ةعلطق ۱۷۱ ۹

 ذاذلتسا یک ہک ناو لاذردهعطق | ۸ ۰
 1 رامشنکنر همهزاار هار عطف | ۱۹| ۸

 رک یا ناتعا تعنصا» هعطق ن ق

ASS,نوشتساازوح هنا زا هعطق تلنم نا ۲  
 رهوکز ا رب رمق نوح هب اه اشههطق نیا ی هر

 رب زا ار هعطقنیادرکه کم آ شام ET سورا ۲ ء

 را شو ناه چ داش روتر بت ۲۶ | ۹
 رش یوج ارناکسنشل ددوکنب رمش دعطق نا ۲9۱05

 ۱ زار ثنعنکم دشاهرهکز ازرد هغطق ۰3۱
Wina 
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